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  املقدمة

ت أو االجتاهات  ميكن احلديث عن جمموعة من املدارس أو التيارات أو احلركات أو النظر
ت أو املنهجيات السوسيولوجية أو االجتماعية.ويعرب هذا الزخم من التوجهات  أو املقار

واختالف املنطلقات ، سوسيولوجي إىل آخرعن اختالف مفهوم علم االجتماع من 
ت حسب الفرضيات ، واملناهج والظواهر من دارس إىل آخر. ومن هنا ختتلف هذه النظر

تمعية سواء أكانت فلسفية أم أخالقية أم ، اليت ينطلق منها الباحثون يف دراسة الظواهر ا
  إبستمولوجية. 

ت االجتماعية ، ومن جهة أخرى تمعات والسياق ختتلف هذه النظر حسب اختالف ا
تمع الصناعي وما بعد الصناعي، التارخيي لكل نظرية تمع ، إذ ميكن احلديث عن ا وا

تمع ، وجمتمع مابعد احلداثة، وجمتمع احلداثة، وجمتمع العوملة، املتحضر أو املتمدن وا
تمع املتخلف، املتقدم تمع السائر يف النمو، وا   كة...وجمتمع الشب، وا

ت أو مناذج أو معايري أو براديغمات أو مدارس ، ومن مث ميكن احلديث عن نظر
والنظرية ، والنظرية التأويلية، والنظرية الوضعية، مثل: النظرية التطورية، سوسيولوجية كربى

، الرمزيةوالنظرية التفاعلية ، والنظرية البنيوية التكوينية، والنظرية البنيوية الوظيفية، البنيوية
  ...والنظرية اإلسالمية، والنظرية الصراعية، والنظرية املاركسية، والنظرية اإلثنوميتدودولوجية

ت سوسيولوجية كالسيكية ت سوسيولوجية معاصرة، وميكن احلديث عن نظر ، ونظر
ت سوسيولوجية تنتمي إىل مابعد احلداثة ت سوسيولوجية بديلة، ونظر   ...ونظر

لتعريف، يف كتابنا هذا ،سنتوقف، وعليه ت  ، والتحليل، والوصف، عند جمموعة من النظر
ت السوسيولوجية الكربى، والتقومي، والنقد دون اخلوض يف ، مع الرتكيز على النظر
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ت اخلاصة مثل: نظرية تكوين الطبقة العمالية اإلجنليزية إلدوارد ، االجتاهات والنظر
ت ألليصاندرو بيزورنو ، )Edward P. Thompsonتومبسون ( ونظرية سؤال اهلو

)Alessandro Pizzorno( ،) والسوسيولوجيا املعرفيةAaron V. 
Cicourel( ،) وسوسيولوجيا التجربة لفرانسوا دويبFrançois Dubet( ،

وسوسيولوجيا العلوم والتقنيات ، )Michel Dobryوسوسيولوجيا األزمات السياسية (
ونظرية ، )Michel Callon et Bruno Latourمليشيل كالون وبرونو الطور(
مج القوي يف ، )Anthony Giddensالبنينة ألنطوين جيدينز ( ونظرية الرب

رتفني االجتماعني ونظرية أصناف احمل، )David Bloorسوسيولوجيا العلوم لدافيد بلور(
 Alain Desrosières et Laurentألالن ديروزيري ولورانت تيفينو (

Thévenot( ،...ت السوسيولوجية  وغريها من النظر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املدخل:
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 مفهوم علم االجتماع

) أول من حنت مصطلح علم االجتماع Auguste Comteيعد أوغست كونت (
)Sociologie فهو يتكون لديه من لوغوس (، م١٨٣٠) سنةlogie مبعىن علم أو (

تمع. وبذلك) اليت تدل على Sociétéوكلمة (، معرفة يكون مفهوم علم االجتماع ، ا
تمعات البشرية أو ، أو علم دراسة جمتمع اإلنسان أو جمتمع الفرد واجلماعة، هو علم ا

يف ضوء رؤية علمية وضعية ، دراسة الظواهر أو الوقائع أو احلقائق أو العمليات االجتماعية

 Émileع إميل دوركامي (استقل علم االجتماع عن الفلسفة م، وجتريبية. وبعد ذلك

Durkheim( ،) م.١٨٩٥سنة  ١قواعد املنهج يف علم االجتماع)بعد صدور كتابه  

ارتبط ، فتاريخ نشأة علم االجتماع الغريب هو القرن التاسع عشرامليالدي. يف حني، ومن هنا
بن خلدون الذي أسس علم العمران البشري يف ضوء فلسفة التاريخ  علم االجتماع العريب 

. ٢)املقدمةكما يتبني ذلك جليا يف كتابه (،  اهلجريوالعلل العلمية والعقلية يف القرن الثامن 
كثر من ستة قرون.، وبذلك  سبق علم االجتماع العريب صنوه الغريب 

والعلــوم االجتماعيــة بصــفة ، االجتمــاع ضــمن العلــوم اإلنســانية بصــفة عامــةينــدرج علــم ، هــذا
تمع اإلنسـاين بصـفة عامـة ودراسـة ، خاصة. واهلدف األساس الذي يسعى إليه هو دراسة ا

التنظيمات واجلمعيات واجلماعات واملؤسسات السياسية اليت تنتمي إليها أو تشكلها مجاعة 
تمـع من األفراد بصفة خاصة. مبعىن أن ويرصـد ، علم االجتماع يدرس اإلنسان يف حضـن ا

                                                           
1-Émile Durkheim: Les Règles de la méthode sociologique, Paris, 
Alcan.١٨٩٥. 

 م.٢٠٠٤دار يعرب، الطبعة األوىل سنة عبد هللا حممد الدرويش، : حتقيق مقدمة ابن خلدون،: ابن خلدون - ٢
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تمـع لرتكيـز ، خمتلف العالقات االجتماعية اليت يسلكها اإلنسان مع اآلخرين داخـل بنيـة ا
ويــال. وكــذلك يــدرس هــذا العلــم خمتلــف األنشــطة ، علــى البعــد االجتمــاعي فهمــا وتفســريا و

تمـــع ـــا اإلنســـان داخـــل ا ، واالجتماعيـــة، واالقتصـــادية، السياســـية كاألنشـــطة،  الـــيت يقـــوم 
  ...٣والرتبوية ، والثقافية

تمعيـة الــيت ، وإذا كـان علـم الـنفس يـدرس ســلوك الفـرد فـإن علـم االجتمــاع يـدرس الظـواهر ا
لعمومية تمعيـة. وهنـاك، والقهر، واإللزامية، واالطراد، واالستمرار، تتصف  علـم ، واجلربيـة ا

رس اجلماعات الصغرية وخمتلـف التفـاعالت الـيت تـتم بـني األفـراد النفس االجتماعي الذي يد
  سواء أكانت سلبية أم إجيابية. ، داخلها

تمع وتفسريه مع أفالطون ، وأرسطو، وإذا كانت هناك دراسات سابقة حاولت فهم ا
ميلية ، وابن خلدون، وسان سيمون، ومونتيسكيو، وميكيافيلي، والفارايب ا حماوالت  فإ

ستثناء مقدمة ابن خلدون اليت نعتربها أساس ، وفلسفية ينقصها اجلانب العلمي والتجرييب
لنتائج. ولكن يبقى كل  ا قائمة على دراسة العلل يف عالقتها  علم االجتماع العمراين؛ أل

يرى دوركامي ، مؤسسني حقيقيني لعلم االجتماع. ومن مث من أوجست كونت وإميل دوركامي
تمعية. ومن مثأن علم اال لطابع ، جتماع هو الدراسة العلمية للظواهر ا يتسم هذا العلم 

العلمي املوضوعي الذي يتمثل يف التخلص من األفكار الشائعة واملسبقة على غرار 
لعلمية واحلياد والنزاهة يف دراسة الظواهر ، توجهات ابن اهليثم وديكارت وااللتزام 

تمعيةوالتمييز بني ال، االجتماعية واالعتماد على اإلحصاء يف ، ظواهر الفردية والظواهر ا
تمعية.    دراسة هذه الظواهر ا

                                                           
3-Salvador Giner: Sociologia, EdicionesPeninsula, Barcelona, Espaňa, 
1979, p: 11. 
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تمعية يف ضوء املقاربة ، مبفهومه العام، فعلم االجتماع، إذاً  هو الذي يدرس الظواهر ا
ا موضوعات ومواد وأشياء، العلمية املوضوعية ويعين هذا أن علم االجتماع  .على أساس أ

تمع دراسة وضعية خمتربية وميدانيةيدر  تمعية القاهرة ، س ا لتوقف عند بعض الظواهر ا
ويال.  لتحليل والدراسة والتشخيص والوصف فهما وتفسريا و   أو امللزمة لإلنسان 

فعلم االجتماع " هو الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي لألفراد واألساليب اليت ، وعليه
تم ا ا تباع خطوات املنهج العلمي.ينتظم    ع 

نباء وأخبار معينة تمع أن وسائل اإلعالم املختلفة تطالعه  منها ما ، يالحظ الفرد داخل ا
وقسم آخر ، وأخرى تتعلق بصراعات ومشكالت حتتاج إىل حلول، يتعلق بكوارث طبيعية

ت العمال كرة وقسم يتعرض الجتاهات مشجعي  ، يتحدث عن قضا العمل واضطرا
هي أحداث عامة  -إذا صح أن نطلق عليها هذه التسمية -هذه األحداث القدم. مثل

ملاذا أصبح اآلن مشجعو كرة القدم  حتدث يف احلياة اليومية. ولكن أحيا يتساءل البعض
أكثر عنفا عما كانوا عليه يف املاضي؟ وملاذا جيد بعض األزواج أن احلياة الزوجية أصبحت 

مبعىن ، سأل أنفسنا هذه النوعية من األسئلة فإننا نسأل سؤاال اجتماعياالتطاق؟ فعندما ن
ثري ذلك السلوك يف  تمع و ا األفراد يف ا لطريقة اليت يسلك  أننا معنيون أو مهتمون 
تمع. معىن ذلك أن مفهوم "االجتماعي" هو املفهوم األساسي يف علم  أنفسهم ويف ا

وعلى ، ال أن يكون كائنا اجتماعيا يعيش يف وسط اجتماعيألن الفرد الميكن إ، االجتماع
تمع حيبث يندمج يف حميطهم ويتفاعل معهم بصورة ، اتصال مستمر ببقية أفراد ا
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إجيابية.وهذا يؤكد أنه دون وجود تفاعل إنساين مستمر الميكن أن يطلق علينا ذوي صفة 
  ٤"اجتماعية"."

تمعويعين هذا أن علم االجتماع اليهتم فقط  تمعية املرتبطة ببنية ا بل ، بدراسة الظواهر ا
. ، يهتم أيضا بدراسة أفعال األفراد حينما يتفاعلون فيما بينهم ويتواصلون لفظيا أو بصر

تمع مبختلف ظواهره ووقائعه  وإذا كان إميل دوركامي قد ربط السوسيولوجيا بدراسة ا
د ركز على الفرد الفاعل أو الذات مبا تقوم به فإن ماكس فيرب ق، وأحداثه وعملياته وحقائقه

تمع.أي: هناك من يربط  من أفعال جتاه الذوات األخرى يف عالقة متاثلية مع بنية ا
تمع أو املوضوع (دوركامي) لذات أو الفاعل، السوسيولوجيا  (ماكس  وهناك من يربطه 

علم ل أنتوين غيدنز يف كتابه (فيرب).وهناك من جيمع بينهما يف عالقة متاثلية كماهو حا

  .٥االجتماع)

فقد عرفه بيرتمي سروكني بقوله:" هو ، ومثة جمموعة من التعاريف اليت ختص علم االجتماع
لتشابه بني خمتلف اجلماعات  ذلك املفهوم الذي يشري إىل مجيع املعلومات اخلاصة 

لذلك ، االجتماعية اإلنسانيةاإلنسانية وأمناط التفاعل املشرتك بني خمتلف جوانب احلياة 
نه دراسة اخلصائص العامة  نه العلم الذي يدرس الثقافة االجتماعية. كما عرفه  عرفه 

  املشرتكة بني مجيع أنواع املظاهر االجتماعية."

                                                           
سر اخلواجة وحسني الدريين - ٤ مصر العربية للنشر والوزيع، القاهرة،  املعجم املوجز يف علم االجتماع،: حممد 

 .١١: م، ص٢٠١١الطبعة األوىل سنة 
فايز الصياغ، منشورات املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، لبنان، الطبعة : ترمجة ،علم االجتماع: أنتوين غدينز -  ٥٥

 م.٢٠٠٥األوىل سنة 
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فريى " أن علم االجتماع هو العلم الذي يدرس البناء االجتماعي للمجتمع ، أما رايت ميلز
  وما يطرأ على ذلك من تغري".، ني أجزائهوالعالقات املتبادلة ب

تمع". بينما يرى ماكيفر " أنه العلم  أما جورج ليندبرج فريى أن علم االجتماع" هو علم ا
  .٦الذي يدرس العالقات االجتماعية"

ويله وتفسري ، ويعرفه ماكس فيرب بقوله " هو العلم الذي يعىن بفهم النشاط االجتماعي و
  ."٧حدثه ونتيجته سببيا

فعلم االجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس الوقائع والظواهر واألحداث ، وعلى العموم
م يف عالقة  واحلقائق االجتماعية من جهة أوىل. ويدرس أفعال األفراد م وسلوكيا وتصرفا

نية. ويدرس األنظمة ، آلخرين ضمن سياق تفاعلي اجتماعي معني من جهة 
لثة.واملؤسسات االجتماعية من جه   ة 

كربى هي:   فإنه يدرس ثالثة مواضيع أساسية، أما فيما خيص موضوع علم االجتماع
واحلقائق العلمية. ويدرس كذلك العالقات ، والعمليات االجتماعية، احلقائق االجتماعية

من أجل معرفة مظاهر  االجتماعية املتبادلة بني الناس عرب عمليات التفاعل االجتماعي
ت األبنية التماثل واالختال تمع وظواهرة وبنائه ووظيفته؛ ودراسة مكو ف؛ ودراسة ا

                                                           
االت: علم االجتماع: حممد حامد يوسف - ٦ ، املكتب العلمي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، النشأة وا

 .٥١- ٥٠: م، ص١٩٩٥طبعة 
7 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 
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مثل اجلماعات العامة؛ واملقارنة بني الظواهر واحلقائق االجتماعية ، املختلفة االجتماعية
  .٨املختلفة

تمع، وعلى أي حال  ، والبنية االجتماعية، يدرس علم االجتماع اإلنسان داخل ا
  املختلفة... واجلماعات اإلنسانية، والسياق االجتماعي، جلماعاتوالتفاعل بني األفراد وا

تمعيــة دراســة علميــة مــن جهــة. أو حيــاول فهــم ، إذاً  يــدرس علــم االجتمــاع العــام الظــواهر ا
ويلــه داخــل بنيــة جمتمعيــة مــا برصــد خمتلــف الــدالالت واملعــاين واملقاصــد ، الفعــل اإلنســاين و

  عملية التفاعل والتواصل االجتماعي من جهة أخرى.اليت يعرب عنها هذا الفعل أثناء 

لدراسات التارخيية والتطورية واملقارنة ، ومن جهة أخرى تستعني املقاربة السوسيولوجية 
..إخل. ويعين هذا أن .واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية واإلثنية والدينية واللسانية

يهدف ، علوم واملعارف املساعدة واملكملة. ومن مثعلم االجتماع يتداخل مع جمموعة من ال
تمع ورصده بغية التحكم فيه أو إصالحه أو تغيريه أو  إىل بناء نظرية عامة لوصف ا

  احلفاظ عليه.

ويالحــظ أن مثــة منهجــني مهيمنــني يف علــم االجتمــاع: منهجــا علميــا موضــوعيا يتكــىء علــى 
ويليـــا يقـــوم علـــى الفهـــم. ومنهجـــا ذاتيـــا إنشـــائي، التفســـري الســـبيب والعلـــيَ  مليـــا وأخالقيـــا و ا 

يف جمـــال العلـــوم اإلنســـانية بشـــكل الفـــت  ويعـــين هـــذا أن ثنائيـــة الذاتيـــة واملوضـــوعية حاضـــرة
):"هنــاك منطــان مــن Edgar Morin( يقــول إدغــار مــوران، لالنتبــاه. ويف هــذا الصــدد

لعلميــــــة  السوســــــيولوجيا يف جمــــــال البحــــــث االجتمــــــاعي: سوســــــيولوجيا أوىل ميكــــــن نعت هــــــا 
إلنشـائية  ، كسوسيولوجيا أوغيست كونت وإميل دوركـامي وسوسـيولوجيا أخـرى ميكـن نعتهـا 

                                                           
سر اخلواجة وحسني الدريين - ٨  .١٤: ، صاملعجم املوجز يف علم االجتماع: حممد 
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، وتعترب األوىل مبثابــة طليعــة السوســيولوجيا.يف حــني.كسوســيولوجيا مــاكس فيــرب ويــورغ زميــل
ومــن املقالــة ، مــن إســار الفلســفة، بشــكل مناســب، تعتــرب الثانيــة مبثابــة املــؤخرة الــيت مل تتحلــل

والتأمـــل األخالقـــي. يســـتعري الـــنمط األول مـــن السوســـيولوجيا منوذجـــا علميـــا كـــان ، األدبيـــة
ء يف القــــرن التاســــع عشــــر. وهلــــذا النمــــوذج ملمحــــان فهــــو آيل ، لضــــرورة هــــو منــــوذج الفيــــز

تبعـا ، بتحديـد القـوانني والقواعـد الـيت تـؤثر، يف الواقـع، إذ يتعلـق األمـر، وحتمي يف آن واحد
ويف مثــل هــذا النمــوذج يــتم اســتبعاد  ، يف موضــوع مت عزلــه، خطيــة ومنتظمــة، لعالقــات ســببية

ملوضــوع املــدروس مــن موضــوعات أخــرى. يضــاف إىل ذلــك أن هــذا املوضــوع  كــل مــاحييط 
أن  والشــك املــدروس يــتم تصــوره كمــا لــو كــان مســتقال اســتقالال كليــا عــن شــروط مالحظتــه.

مثل هذا التصور يستبعد من احلقل السوسيولوجي كل إمكانيـة لتصـور ذوات أو قـوى فاعلـة 
  أو مسؤولية الذوات وحريتها.

، يف موضــوع الباحــث، ملقابــل، فــإن ذات الباحــث حتضــر، أمــا يف السوســيولوجيا اإلنشــائية
غـري مستســاغ  واليـواري ذاته...لقـد كــان مفهـوم الــذات، بضـمري املــتكلم، أحيــا، فهـو ينطـق

إن تقــدم املعرفــة ، ألنــه كــان مفهومــا ميتافيزيقيــا ومتعاليــا...يف حــني ؛مــن قبــل املعرفــة العلميــة
مبنح مفهوم الذات أساسا بيولوجيا. فماذا يعـين أن يكـون ، اليوم، يسمح، البيولوجية احلديثة

ــــه يعــــين أن يضــــع اإلنســــان نفســــه يف قلــــب عامله...فالــــذات ، اإلنســــان ذا ، هــــياليــــوم؟ إن
  ٩املوجود الذي حييل على ذاته وإىل اخلارج والذي يتموضع يف مركز عامله."، جلملة

تمعيـــة، وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق إمـــا أن ، يتأكـــد لنـــا أن مثـــة طـــريقتني يف التعامـــل مـــع الظـــواهر ا
بـــــني الظـــــواهر  نتمثـــــل الطريقـــــة الوضـــــعية التفســـــريية يف تبيـــــان العالقـــــات الثابتـــــة الـــــيت توجـــــد

                                                           
9 -Edgar Morin: Sociologie, Fayard, Le Seuil, Points, Essais, 1984, pp: 
11-18. 
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تمعــــي بفهــــم أفعــــال الــــذات  ،واملتغــــريات وإمــــا أن نتمثــــل طريقــــة الفهــــم الســــتجالء البعــــد ا
ويلها.   و

، يعتمـــد علـــم االجتمـــاع علـــى ثالثـــة مبـــادىء منهجيـــة أساســـية هـــي: الفهـــم، وعلـــى العمـــوم
والتأويل. ويعين املبدأ املنهجـي األول فهـم فعـل الفـرد يف إطـار نظريـة التـأثري والتـأثر ، والتفسري

نظريــة التفاعــل االجتمــاعي.أي: فهــم املعــاين الــيت يتخــذها الفعــل الفــردي داخــل أو يف إطــار 
تمــع املعطــى. وينســجم هــذا املبــدأ مــع العلــوم اإلنســانية أو علــوم الثقافــة والــروح. ومبــا أن  ا

فمـــن الصـــعب ، ويصـــدر فعلــه عـــن معـــىن أو مقصــدية مـــا، اإلنســان فاعـــل فـــردي ميلــك وعيـــا
ألن ذلــك يتنـــاىف مــع مبـــدإ الذاتيــة يف العلـــوم  يــة موضـــوعية؛دراســته دراســـة علميــة ســـببية وعل

فاإلنسان فرد واع وعاقل وحساس الميكن مقاربتـه يف ضـوء علـوم ، اإلنسانية. وأكثر من هذا
مهمــا حاولنــا أن نتمثــل العلميــة ، نســبية لــيس إال -بالريــب  -التفســري؛ ألن النتــائج ســتكون

  واحلياد والنزاهة املوضوعية يف ذلك.

املبدأ املنهجي الثاين متثل التأويل يف إدراك حقيقة الواقع أو العامل املوضوعي. ويعين  ويعين 
وحتديد ، هذا أن فهم فعل الفاعل الفردي الميكن أن يتحقق إال مبعرفة األحكام املسبقة

تمعي والبحث عن مجيع املصادر اليت تساعد ، واالنطالق من املعرفة اخللفية، السياق ا
ألفكار ، لك الفعلعلى فهم ذ واستجالء املعىن الذي يصدر عنه. وميكن االستعانة كذلك 

ا مصادر أولية تسعفنا يف ، على الرغم من تعارض ذلك مع العلم، املسبقة على أساس أ
ويله ومعايشة ، يتطلب الفهم ثقافة شخصية من جهة أوىل، ومن هنا .تفهم الفعل و

نية لثة. ومشار ، حقيقية للفاعل من جهة  كته يف بناء عوامله املوضوعية والواقعية من جهة 
البد من التغلغل إىل عامل الفرد لفهم املعىن الذي يلصقه على عامله من أجل فهمه ، لذا
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ويل فعله وسلوكه حسب الظروف الظاهرة واحليثيات اليت يوجد فيها هذا الفعل، جيدا ، و
لذات واملوضوع. وخيضع هذا التعامل كله والبحث عن العالقة التفاعلية املوجودة بني ا

، بعدم إصدار أحكام القيمة، واحلياد األخالقي ملبدأين أساسيني مها: املوضوعية العلمية
  عن االعتقادات واآلراء الشخصية. -قدر اإلمكان -واالبتعاد

تم، أما املبدأ املنهجي الثالث أو ، عفيقوم على التفسري السبيب والعلي كربط الفعل ببنية ا
تمعية تفسريا ترابطيا وسببيا.    تفسري الظواهر ا

  ويتسم علم االجتماع بعدة خصائص ومميزات:، هذا

 ليـــة ، يعتمـــد علـــم االجتمـــاع علـــى املالحظـــة الوصـــفية والتجريبيـــة وامليدانيـــة واالســـتعانة 
تمعيـةوفهم الوقائع والظواهر اإلنسانية ، املعايشة بغية بناء احلقائق االجتماعية واالبتعـاد ، وا

ت الفلســفية وامليتافيزيقيــة الــيت تعيــق تطــور املعرفــة اإلنســانية وتقــدمها وازدهارهــا ، عــن املقــار
لتفسري العلمي واالستقراء السبيب والعلي والوضعي.   واستبدال التأمل الفلسفي 

 ت السـابقة ، علم االجتماع علم تراكمي يف جمـال إذ تبىن كل نظريـة جديـدة علـى النظـر
فهنـــاك اســـتمرارية وتطـــور وتـــراكم وقطـــائع إبســـتمولوجية يف عمليـــة ، السوســـيولوجيا. ومـــن مث

  التصحيح والتعديل والتطوير.

 تمع من الناحية ، علم االجتماع ليس علما أخالقيا أو قيميا حلكم على ا فهو اليعىن 
خلـــري أوالشـــر األخالقيـــة علـــم حمايـــد وموضـــوعي  فهـــو، أو حيكـــم علـــى األفعـــال االجتماعيـــة 
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يصف الواقع ويشخصه وجيد احللول املالئمة لذلك.ولكن ينشد تفسري األخالق إذا كان هلا 
تمعية لوقائع ا   .١٠ارتباط وثيق 

  وحيقق علم االجتماع جمموعة من األهداف األساسية اليت ميكن حصرها فيما يلي:

تمع وبنياته الفرع ألفراد الفاعلني؛بناء معرفة علمية وموضوعية حول ا   ية وعالقة ذلك 

 تمعـــات بنيـــة التوصـــل إىل جمموعـــة مـــن القواعـــد والبـــىن الثابتـــة واملتغـــرية الـــيت تـــتحكم يف ا
  وداللة ووظيفة؛

  ويـــال بغيـــة احلفـــاظ عليـــه أو إصـــالحه أو تمـــع وتشخيصـــه فهمـــا وتفســـريا و وصـــف ا
  تغيريه؛

 تمعــات ملعرفــة أســلوب التعامــل مــع اآلخــرين وتفــادي ، إدارك الفــوارق بــني الثقافــات وا
تمعية   مثل: االختالف بني البيض والسود؛، املشكالت الناجتة عن اختالف التجارب ا

  دراسة الوقـائع واحلقـائق والعمليـات االجتماعيـة دراسـة علميـة بغيـة االسـتفادة منهـا علـى
تمع؛   صعيد وضع السياسة العامة للدولة أو ا

 تمع وتغيريه أو احلفاظ عليه؛   تقومي نتائج املبادرات السياسية املتبعة يف إصالح ا

 وتعميق فهمنا ألنفسنا بشكل جيد؛، التنوير الذايت  

حل املشكالت اإلنسانية اليت يعاين من األفراد واجلماعات؛  

                                                           
سر اخلواجة وحسني الدريين - ١٠  .١٤: نفسه، ص: حممد 
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 تمع بناء تكوينيا سليما السمو به يف مراتـب الفضـيلة والسـعادة ، و بناء اإلنسان داخل ا
دة يف درجة رفاهيته وازدهاره؛، والرفع من قيمته املادية واملعنوية واألخالقية، والكمال   والز

  ره ودوافعه على الفرد واجلماعةدراسة أمناط السلوك   .االجتماعي وآ

  

عن العلم االجتماع  -من جهة -فيمكن احلديث ، وفيما خيص أقسام علم االجتماع
ميكن احلديث عن عدة ميادين لعلم ، ومن جهة أخرى .النظري وعلم االجتماع التطبيقي

وعلم االجتماع ، االجتماعيةواملورفولوجيا ، فهناك الفيزيولوجيا االجتماعية، االجتماع العام
، وعلم االجتماع الثقايف، وعلم االجتماع االقتصادي، وعلم االجتماع القروي، احلضري

، وعلم االجتماع اللغوي أو اللساين، وعلم االجتماع اجلمايل، وعلم االجتماع األخالقي
وعلم ، أو الصحة وعلم اجتماع الطب، وعلم اجتماع البيئة، وعلم اجتماع احلروب

وعلم االجتماع ، وعلم اجتماع األدب، وعلم االجتماع الصناعي، االجتماع املهين
وعلم اجتماع اجلمعيات ، وعلم اجتماع األسرة، وعلم االجتماع اإلداري، السياسي

وعلم ، وعلم اجتماع املسرح، وعلم النفس االجتماعي، وعلم اجتماع الرتبية، والتنظيمات
ن، اجلنائيوعلم االجتماع ، اجتماع اإلعالم ، وعلم االجتماع القانوين، وعلم اجتماع األد

  وعلم اجتماع املعرفة...

يتضــــــمن العديـــــد مـــــن الفـــــروع والشــــــعب ، ويعـــــين هـــــذا أن علـــــم االجتمــــــاع هـــــو علـــــم عـــــام
كمــا يتــأرجح علــى ،  ويتــأرجح هــذا العلــم بــني مــاهو ذايت وموضــوعي، والتخصصــات العلميــة

  والتأويل. ،والتفسري، املستوى املنهجي بني الفهم
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يســتند علــم االجتمــاع كــذلك إىل خطــوات املــنهج العلمــي كاإلحســاس ، عــالوة علــى ذلــك
ورصـد بواعثـه ، وحتديـد املوضـوع، ووضـع الفرضـيات، وطرح األسئلة واإلشكاليات، ملشكلة

وحتديـد ، واإلشـارة إىل الدراسـات العلميـة السـابقة، وتبيان أهدافه وأمهيتـه، الذاتية واملوضوعية
، وطــرح تصــميم الدراســة، وشــرح املفــاهيم االصــطالحية، ريات البشــرية والزمانيــة واملكانيــةاملتغــ

ت والثنــاء علــى مــن أســدى إىل الباحــث أيــة مســاعدة مــن قريــب أو مــن ، مــع ذكــر الصــعو
  بعيد.

فعلم االجتماع هو ذلك العلم الذي يدرس الوقائع االجتماعية واألفعال ، وخالصة القول
لرتكيز على الوقائع واحلقائق والعمليات والعالقات ، ات االجتماعيةوالتنظيمات واملؤسس

ستخدام مناهج متنوعة إما وضعية ، ضمن السياق التفاعلي اللغوي والرمزي، االجتماعية
ويلية ، بغية بناء نظرية عامة للمجتمع قصد وصفه وتشخيصه وتقوميه، وإما تفهمية وإما 

  و تغيريه جز أو كليا.من أجل احلفاظ عليه أو إصالحه أ

 

  

  

  الفصل األول:

ت علم االجتماع الكالسيكية    نظر
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  النظرية الوضعيةاملبحث األول: 

رخيــه الطويــل، شــهد علــم االجتمــاع ت سوســيولوجية كــربى وصــغرى، يف  ومــن ، عــدة نظــر
لقوة والسـيطرة واالهتمـام ت املشهود هلا  والنظريـة ، التارخييـةالنظريـة املاديـة ، أهم هذه النظر

ونظريـــة ، والنظريـــة املاركســـية اجلديـــدة، والنظريـــة البنيويـــة، والنظريـــة الوظيفيـــة البنائيـــة، الوضـــعية
، والنظريــة اإلســـالمية، والنظريــة اإلثنومنهجيــة، والنظريــة التفاعليــة الرمزيــة، مــاعيالفعــل االجت

ت السوسيولوجية األ ت ما بعد احلداثة وغريها من النظر يف كـربى خرى اليت هلا أمهيـة  ونظر
ويله. تمعي وتفسريه و   فهم الواقع ا

ــا النظريــة واملنهجيــة والعلميــة؟ و ، إذاً  مــن هــم مــا الوضــعية؟ ومــا ســياقها التــارخيي؟ ومــا مقوما
أهــم االنتقــادات املوجهــة إىل الوضــعية؟ هــذا مــا ســوف نتناولــه يف ن؟ ومــا يأهــم روادهــا البــارز 

  املطالب التالية:

  املطلب األول: مفهوم النظرية الوضعية

ريخ الفكر الغريب ت السوسيولوجية الكربى يف  فقد ، تعد النظرية الوضعية من أهم النظر
 يالعلمالتجريب بتبين ، قطيعة إبستمولوجية مع التصورات األسطورية وامليتافيزيقية تأحدث

علما مستقال مع  ي أصبحة يف جمال علم االجتماع الذوخاص، منهجا يف حتصيل احلقائق
، والتفكري املادي، ةاحلسي ختباراتتنبين الوضعية على اال، ومن هنا إميل دوركامي.

، والتجريب، والعلمانية (فصل الدين عن العلم)، واحلياد يف البحث، واملوضوعية العلمية
  والواقعية...، واملنفعة، والتخلص من الالهوت والتفكري امليتافيزيقي

كاالنطالق من ،  ت النظرية واملنهجيةالنظرية الوضعية على جمموعة من املقوماوترتكز 
على لنموذج الطبيعي االعتداد مصدرا للمعرفة االجتماعية؛ و عتباره حساس وحده اإل
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 ريبتجفحص والنسانية؛ وإخضاع الظواهر االجتماعية للللعلوم اإل يةسلطة مرجعأساس أنه 
  .١١ر االجتماعيةواالختبار؛ والقول بشيئية الظواه

العلمية؛ واختزال احلقيقة  يف الوثوقيةتضخم املبالغ فيه ينتج عن هذا التطبيق الوضعي قد و 
النسبية حمل املطلق يف دراسة الظواهر  االجتماعية يف جوانبها املادية الواقعية؛وإحالل
وخلخلة البنية ، وتعميق نزعة الشك األخالقية؛ وتربير مشروعية النزعة اإلحلادية؛

  ١٢الفكرية...

  املطلب الثاين: سياق النظرية الوضعية

لضبط ، ثرت السوسيولوجيا وهربرت ، )San Simonمع سان سيمون(و
وإميل ، )Auguste Comteوأوجست كونت(، )Spencerسبنسر(
ملرحلة الوضعية اليت تبنت مناهج العلوم الطبيعية أو ، )Emile Durkheimدوركامي(

األخذ و ، الحتكام إىل الفرضيات، مناهج العلوم التجريبية يف القرن التاسع عشر امليالدي
نني واستصدار القوا، كثرة االختباراتالقيام بو ، التجريبامليل إىل و ، ملالحظة اخلارجية

ت العامة. أي: يقوم علم االجتماع الوضعي على املالحظة العلمية اخلالصة ، والنظر
لتحقيب التارخيي، واملنهج املقارن، والتجريب الدقيق حلتمية ، واالستعانة  واالسرتشاد 

كانت العلوم ،  التجريبية القائمة على العلية واالرتباط بني املتغريات املستقلة والتابعة. لذا
ء، طبيعيةال ضيات، مبا فيها: الفيز مثاال ومنوذجا متميزا ، والكيمياء، والفيزيولوجيا، والر

  وصاحلا لالقتداء به من قبل السوسيولوجيني الوضعيني.

                                                           
ن - ١١ ، منشورات املعهد العاملي للفكر منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية: حممد حممد أمز

ت املتحدة األمريكية، الطبعة   .٥٧-٥١: م، ص١٩٩١األوىل سنة اإلسالمي، فريجينيا، الوال
ن - ١٢  .٧٦-٥٧: نفسه، صص: حممد حممد أمز
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ونتاج فلسفة القرن التاسع عشر ، ويعين هذا أن الوضعية كانت نتاج الثورة الفرنسية
، سرهكان ميثل فلسفة القرن التاسع عشر   أن" كونت يقول ليفي بريل، امليالدي. ويف هذا
اهب اليت نشأت يف فرنسا يف القرن التاسع عشر كان مذهب كونت هو ذفمن بني مجيع امل

ويرتك أثرا قو يف املفكرين ، املذهب الوحيد الذي استطاع أن يتجاوز احلدود
  "١٣األجانب.فامتدت الروح الوضعية إىل إجنلرتا واجلامعات األملانية.

متيازويع ، واعتماد العقل والعلم والتجريب، ين هذا أن القرن التاسع عشر هو قرن الوضعية 
ومن ، واالستفادة من مكاسب عصر النهضة من جهة أوىل، وجتاوز األسطورة وامليتافيزيقا

نية لثة. ، مقاييس عصر األنوار من جهة    ومن مبادىء الثورة الفرنسية من جهة 

  التصور املنهجياملطلب الثالث: 

) يف دراسة Explication( على منهجية التفسري السوسيولوجيا الوضعيةاعتمدت 
تمعية على أساس ارتبطها السبيب والعٌلي. مبعىن دراسة املتغريات املستقلة ، الظواهر ا
ت حتصيلبغية ، ضمن رؤية جتريبية استقرائية وعلمية، واملتغريات التابعة  أو، القوانني والنظر

يعد ، اختزال جمموعة من الظواهر يف أقل عدد من العمليات املنطقية الصارمة. ومن مث
تشري كلمة ، التفسري من أهم مبادىء الفكر العلمي أو الفكر الوضعي املوضوعي. لذا

لربط بني مفهومني متضامني مها: علم ، السوسيولوجيا إىل هذا اجلانب التفسريي الوضعي
تمعية دراسة علمية موضوعيةوجمتمع. مبعىن أن الس ستجالء ، وسيولوجيا تدرس الظواهر ا

بعة. ويف ، العالقات السببية واالرتباطية بني املتغريات املدروسة سواء أكانت مستقلة أم 
): " السوسيولوجيا هي كلمة Marcel Maussيقول مارسيل موس (، هذا اإلطار

ا إىل العلم الذي تمعات...وكل ما تصادر  وضعها أوجست كونت ليشري  يعىن بدراسة ا

                                                           
 .١٨: م، ص١٩٥٢ترمجة حممود قاسم، مكتبة األجنلومصرية، سنة  فلسفة أوجيست كونت،: ليفي بريل - ١٣
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لوقائع االجتماعية هي وقائع ، ببساطة، عليه السوسيولوجيا هو اعتبار أن ما يسمى 
ا خاضعة ملبدإ النظام واحلتمية الكونيني.موجودة يف الطبيعة ا، أي: إ وقائع ، لتايل، وأ

  "١٤تنطوي على معقولية.

لنســــق العلـــــَي  علـــــم أو الســـــبيب عنــــد عبـــــد هللا إبـــــراهيم يف كتابـــــه (ويســــمى التفســـــري أيضـــــا 

بتة بني الظواهر، االجتماع) ، ويعرفه قائال:" قوام النسق العلي (السبيب) تصور عالقة زمنية 
إىل وجـود الظـاهرة الثانيـة. كمـا تشـري العالقـة العليـة ، لضـرورة، حبيث يؤدي وجود ظاهرة ما

فـإن ، حبيث تسـبق واحـدة منهـا زمنيـا األخرى.وهلـذا، بني ظاهرتني إىل ارتباط ضروري بينهما
للبعـــد الـــزمين أمهيـــة يف حتديـــد العالقـــة العلية.ولقـــد عـــرف النســـق العلٌـــي حتـــد كبـــريا مـــع ثـــورة 

ء الكربى وما رافقها من انتقادات وجهت إىل العالقة العلية اليت تسري يف اجتاه واحـد ، الفيز
، ات انتقلــت إىل النســق العلــي فكــرة الكــل واألجــزاءمــن العلــة إىل املعلــول. وبنتيجــة االنتقــاد

حبيث مل يعد األمر يقف عنـد جمـرد إثبـات ، وقد محل هذا االنتقال معه تصويبا للعالقة العلية
بل البد من إكمال الطريق إلثبات قيـام عالقـة عليـة ، قيام عالقة علية بني الظاهرة ونتائجها

  "١٥يف الظاهرة.وما حتدثه النتائج من نتائج ، بني النتائج

خـذ مبـنهج الفهـم والتأويـل ، ويعين هذا إذا كانت نظريـة الفعـل االجتمـاعي مـع مـاكس فيـرب 
تمعية.   فإن املنهج الوضعي يستند إىل التفسري يف دراسة الظواهر ا

  املطلب الرابع: أهم أعالم السوسيولوجيا الوضعية

                                                           
14 - Marcel Mauss: Essai de sociologie, éd Minuit, Paris, France, 
1971, pp: 6-7. 

)، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الدار البيضاء، علم االجتماع (السوسيولوجيا: عبد هللا إبراهيم -  ١٥
 .١٤٤: م، ص٢٠١٠املغرب، الطبعة الثالثة 
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لتوقف عند بعض أعالمها الميكن فهم السوسيولوجيا الوضعية بشكل جيد وحمكم إال 
  البارزين على الوجه التايل:

  سان سيمون الفرع األول:

 مـادام، بـرز رواد السوسـيولوجيا الوضـعيةمـن أ ١٦) Simon -Saintسـان سـيمون( يعـد
لعلــم وإخضــاع اإلنســان للتجريــب الوضــعي. يقــول ، واالزدهــار، والتقــدم، والعلمانيــة، يــؤمن 

وســـيلة لـــدفع العلـــم حنـــو التقـــدم هـــو جعـــل العـــامل يف إطـــار ســـان ســـيمون:" إن أكـــرب وأشـــرف 
والنقصد العامل الكبري وإمنا هذا العامل الصغري يعين اإلنسان الذي نستطيع إخضاعه ، التجربة
  ."١٧للتجربة

ومســــــاه ، إىل تطبيــــــق املــــــنهج الفيزيولــــــوجي علــــــى علــــــم االجتمــــــاعدعــــــا ، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى
نظــر الفيزيولوجيــا االجتماعيــة إىل األفــراد كعناصــر يف إذ يقــول:" ت، لفيزيولوجيــا االجتماعيــة

ــــة االجتماعيــــة ــــا  اهليئ ــــدرس  لطريقــــة نفســــها الــــيت ت ــــيت تعــــىن بدراســــة وظائفــــه العضــــوية  ال
الفيزيولوجيــا اخلاصــة وظــائف األفراد...(وجيــب أن نســرتجع إىل ذاكرتنــا الطريــق الــذي ســلكه 

فأصـبح الفلـك والطبيعـة ، مـاد علـى املالحظـةالتفكري اإلنساين؛ اجته منذ هذا القرن إىل االعت
لضرورة أن الفيزيولوجيا العامة اليت ميثـل ، والكيمياء من علوم املالحظة) نستخلص من هذا 

ملــنهج املتبــع يف العلــوم الطبيعيــة األخــرى، علــم اإلنســان اجلــزء الرئيســي منهــا ، ســوف تعــاجل 
ــا ســوف تــدخل يف التعلــيم العــام عنــدما تصــبح وضــعية  -...لكن مــا العقبــة الــيت تعــرتضوأ

قيــــام معرفــــة فيزيولوجيــــة للمجتمعــــات اإلنســــانية؟ (إن تلــــك العقبــــة تتجلــــى يف  -حــــىت اليــــوم
                                                           

ريس سنة  - ١٦ ، وفيلسوفا.١٨٢٥، وتويف سنة ١٧٦٠ولد سان سيمون يف  ، واقتصاد   م. وقد كان عسكر
17- Pièrre Ansart: Saint-Simon,Collection SUP 
pholosophes,1édition,PUF,Paris1969,p: 73. 
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..بني الطبقــات االجتماعيــة...إال أنــه قــد آن األوان إلنشــاء علــم .الصــراع الــذي وجــد دائمــا
  ١٨عية."وأن نقطة البداية يف إنشاء هذا العلم هي الفيزيولوجيا االجتما، لإلنسان

تمـع، وهكذا سيس علـم جديـد يـدرس اإلنسـان يف ا هـو علـم ، فقد تنبه سان سيمون إىل 
لفيزيولوجيــــــا االجتماعيــــــة وتســــــعى هــــــذه  .االجتمــــــاع أو مــــــا يســــــمى عنــــــد ســــــان ســــــيمون 

تمعيـة العتمـاد علـى املالحظـة ، مثـل: العلـوم الطبيعيـة، السوسيولوجيا إىل دراسة الظواهر ا
  الوظائف العضوية اليت تؤديها هذه الفيزيولوجيا االجتماعية. ودراسة، العلمية

يقول سان سيمون:" إن القدرة العلمية الوضعية هي نفس ما جيب أن حيل ، ويف سياق آخر
ففـــــي العصـــــر الـــــذي كانـــــت فيـــــه كـــــل معارفنـــــا الشخصـــــية حدســـــية ، حمـــــل الســـــلطة الروحيـــــة

تمـــع فيمــــا خيـــص شــــؤونه تكـــون إدا وميتفايزيقيـــة بصـــفة أساســــية كـــان مـــن الطبيعــــي أن رة ا
مــــادام الالهوتيــــون آنــــذاك هــــم امليتــــافيزيقيني املوســــوعيني ، الروحيــــة يف يــــد الســــلطة الالهوتيــــة

ملقابل عنـدما تصـبح كـل أجـزاء معارفنــا قائمـة علـى أسـاس املالحظـة فــإن إدارة ، الوحيـدين.و
عتبارهــا طبعــا مت فوقــة علــى الالهوتيــة الشــؤون الروحيــة جيــب أن تســتند إىل القــدرة العلميــة 

  ١٩وامليتافيزيقية."

تمعية يف بداية القرن ، هذا ويعد سان سيمون أول من قدم تصورات علمية حول الظواهر ا
لفي، التاســع عشــر املــيالدي  .)physiologie socialeيولوجيــا االجتماعيــة (ز ومساهــا 

ـا. وبعـ تمعيـة يف عالقـة بتنظيما طـور أوجســت  ، د ذلـكوقـد كانـت تعـىن بدراسـة الـذوات ا
وعمقها يف إطار تصور علمي ووضعي. ويعين هـذا أن سـان ، كونت تصورات سان سيمون

                                                           
، سلسلة نوابغ الفكر الغريب، سان سيمون، مأخوذ بتصرف من مذكرات عن علم اإلنسان: سان سيمون - ١٨

 .٥١-٥٠: ص ،طلعت عيسى
19 - Pierre Ansart: Saint-Simon ,p: 22. 
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هــو املؤســس األول لعلــم االجتمــاع يف مفهومــه الغــريب. بينمــا يعــد ابــن ، يف احلقيقــة، ســيمون
  خلدون مؤسس علم االجتماع أو علم العمران يف الثقافة العربية بالمنازع.

) املؤسس احلقيقي لعلم االجتماع:" إن سان Jean Duvignaud(ويعده جان ديفينيو 
واملراقـب الشـغوف لثـورة يعـيش ، واألرسـتقراطي ٢٠سيمون املعاصر لروبيسبيري وسان غوسـت 

لتفكــري الصــحيح كعــامل اجتمــاع، بفضــلها ، أن الفضــل يعــود إليــه، وعلينــا أن نعــرتف، يتمتــع 
  ٢١ذا الصدد."، وليس إىل كونت كما نفعل دائما

دورهـا تبيـان و ، والدليل على منظوره االجتماعي هذه القولة اليت تشري إىل اجلربية االجتماعية
هي وضـعه ، يف توجيه األفراد:" من إحدى التجارب األكثر أمهية اليت أقيمت حول اإلنسان

ووضعه يف أكرب عدد ممكن مـن ، وعرضه على كافة الطبقات، يف عالقات اجتماعية جديدة
لنسبة له أو لآلخرين"، االجتماعيةالظروف    .٢٢وخلق عالئق مل تكن قد وجدت 

فهنــاك أكثــر مــن ، ويعــين هــذا أن مثــة اختالفــا حقيقيــا حــول املؤســس احلقيقــي لعلــم االجتمــاع
ال: ابن خلدون أليكسيس ، و أوجست كونت، و سان سيمون، و ست شخصيات يف هذا ا

                                                           
م) رجل سياسي فرنسي، وهو من أهم منظري احلكومة الثورية، وتوىل عدة ١٧٩٤- ١٧٦٧سان غوست( - ٢٠

 مناصب سياسية فيها، أعدم مع روبسبيري من قبل الثورة نفسها.
فاروق احلميد، دار الفرقد، دمشق، سورية، الطبعة األوىل : ترمجة مدخل إىل علم االجتماع،: جان ديفينيو - ٢١

 .١٩: م، ص٢٠١١سنة 
 .٢١: ص مدخل إىل علم االجتماع،: نقال عن جان ديفينيو - ٢٢
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أدولــــــف  ، و وإميــــــل دوركــــــامي، ٢٣)Alexis de Tocquevilleدو توكفيــــــل (
  ...٢٤)Adolphe Queteleكوتليه(

، ر علـى الفكـر الالهـويت يعد سان سيمون من رواد السوسيولوجيا الوضعية؛ عنـدما، وعليه
لعلــم يف دراســة علــم االجتمــاع علــى غــرار العلــوم الطبيعيــة. ويف هــذا يقــول حممــد ، ومتســك 
ــذا املعــىن احملــدد جتــد بــذورها عنــد ســان ســيمون ن:" إن الوضــعية  ورمبــا أمكــن ، حممــد أمــز

ن الفكـــر الو  ضـــعي مـــع ســـان ســـيمون كـــان علـــى درجـــة مـــن الوضـــوح حبيـــث الجنـــد القـــول 
وإن كـان هـذا األخـري قـد وسـع دائـرة ، التحليل وأسلوب التفكري بينه وبني كونت اختالفا يف

الوضــعية وجعــل منهــا نظريـــة متكاملــة ذات بعــد فلســفي تســـتوعب كــل الــرتاث اإلنســـاين يف 
ىل كــل أطــراف العلــوم الطبيعيــة منهــا منهــا منطلقــا يف التحليــل ميتــد إ وجعــل، ماضــيه وحاضــره

واالجتماعية واإلنسانية. وتكمن العقـدة الـيت وجهـت الوضـعية يف هـذه املعادلـة البسـيطة: أن 
تمعـــات ماقبـــل العلميـــة ـــديين ســـاد يف ا تمـــع مرحلـــة الوضـــعية، التفكـــري ال ـــغ ا ، أمـــا وقـــد بل

لتجريدات والرباهني امليتافيزيقية...   فالمربر لالحتفاظ 

تحول من التفكري الالهويت إىل التفكري العلمي الوضعي حسب سان سيمون هو أمر فال
واقعي يتفق مع السري العام لتقدم العقل اإلنساين.ولكن سان سيمون اليقف عند هذا احلد 

فهذا التحول ليس ظاهرة ، بعد من ذلكأىل إبل يذهب ، يف تربير قيام التفكري الوضعي
بل إن الثورة العقلية تعترب ، حل اليت قطعها العقل اإلنساينرخيية فحسب يعرب عن املرا

ت هذا العصر حتوال يستجيب للثورة املعاصرة. وقد وضع سان  .فهي ضرورة من ضرور

                                                           
ته االجتماعية، مثل م.١٨٥٩، وتويف سنة ١٨٠٥توكفيل عامل اجتماع فرنسي ولد سنة  -  ٢٣ النظام : عرف بكتا

ت املتحدة األمريكية.   القدمي والثورة، والدميقراطية يف الوال
  م.١٨٧٤، وتويف سنة ١٧٩٦ولد سنة  ،أدولف كوتليه سوسيولوجي بلجيكي - ٢٤
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فعلم اإلنسان حسب كونت سيكون ، سيمون بذرة املذهب االجتماعي كما بلوره كونت
وضعية... والنظر يف التنظيم ساسي هو إعادة النظر يف التاريخ من الوجهة الموضوعه األ

االجتماعي من وجهة علمية هو قبل كل شيء فهمه يف سريورته وإدراج كل عنصر من 
فإن وظيفة علم اإلنسان ستكون متعارضة ، وعلى هذا األساس عناصره يف التتابع الزمين.

لن يكون  فهذا العلم متاما مع الوظائف القدمية اليت تؤديها املعرفة الالهوتية أو الفلسفية.
  ٢٥بعاده عن املشاكل الواقعية."إبدا من وظيفته اضطهاد الفكر و أ

مع ، يرسي سان سيمون علم االجتماع على املبدإ العلمي املوضوعي والتجرييب، وهكذا
  الكنسي.وجتاوز الفكر الالهويت ، م العلوم الطبيعيةااستله

  أوجست كونتالفرع الثاين:  

مـــن أهــم السوســـيولوجيني الـــذين تبنـــوا  ٢٦)Auguste Comteيعــد أوجســـت كونـــت(
وفـــــق أربعـــــة إجـــــراءات أساســـــية هـــــي: ، مـــــنهج التفســـــري يف دراســـــة الظـــــواهر السوســـــيولوجية

مستلهما آليات الكيمياء والفيزيولوجيـا. ويف ، واملنهج التارخيي، واملقارنة، والتجربة، املالحظة

: طبيعتهـــــــا نظريـــــــة علـــــــم االجتمـــــــاعيف كتابـــــــه(، يقـــــــول نقـــــــوال تيماشـــــــيف، هـــــــذا الصـــــــدد

ضــي الراقـي -بغــض النظـر -أنكـر كونـت ):"وتطورهـا إمكـان التطـابق بــني  -عـن تعليمـه الر
ضيات واإلحصاء.   املنهج الوضعي واستخدام الر

                                                           
ن - ٢٥  .٤٤-٤٣: نفسه، ص: حممد حممد أمز
م، ويعد مؤسس الوضعية ١٨٥٧وتويف سنة ،١٧٩٨أوجست كونت سنة  ولد السوسيولوجي الفرنسي -  ٢٦

  العلمية، وأحد مؤسسي علم االجتماع.
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ضـية للعلـوم االجتماعيـة الزمـة حـىت ميكـن اعتبارهـا علومـا وضـعية ، أما دعوى أن املعاجلـة الر
تعصـب مـؤداه أنـه اليوجـد يقـني خـارج نطـاق فتمتد جذورها إىل علماء الطبيعة.وتنبعث من 

ضــيات. وقـــد كـــان هـــذا التعصـــب طبيعيـــا ومنطقيــا يف الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه كـــل مـــاهو  الر
ضــيات التطبيقيــة كمــا أن هــذه امليــادين الوضــعية مجيعــا مل تكــن ،  وضــعي ينتمــي إىل جمــال الر

مـربر لـه منـذ  لكن هذا التعصـب أصـبح غـري منطقـي وال، تنطوي على ماهو غامض وختميين
ضـي ، ظهور العلمني الوضعيني العظيمني: الكيمياء والفيزيولوجيا حيث اليلعب التحليل الر

  واليقال يقينا وضبطا عن العلوم األخرى..، فيهما أي دور

ذكـــر كونــــت أربعـــة إجـــراءات هــــي:  ؟يف رأي كونـــت -إذاً -فكيـــف نســـتقي املعرفـــة الوضــــعية
مؤكـــدا أن املالحظـــة أو اســـتخدام احلـــواس ، نهج التـــارخييواملـــ، واملقارنـــة، والتجربـــة، املالحظـــة

ئية ميكن تنفيـذها بنجـاح إذا وجهـت عـن طريـق نظريـة ويف جمـال أسـاليب املالحظـة مل ، الفيز
...وقــد كــان كونــت مــدركا أن التجربــة فعليــا وواقعيــا تكــاد ، يظهــر إال أقــل تقــدير لالســتبطان

تمع...كمــا أكــد إ ت الــيت تعــيش معــا زمنــا تكــون مســتحيلة يف دراســة ا مكانيــة عقــد املقــار
تمع الواحد.، بعينه   وبني الطبقات االجتماعية داخل ا

البحــث عــن القــوانني العامــة للتغــري املســتمر يف الفكــر ، فإنــه عنــد كونــت، أمــا املــنهج التــارخيي
كمــا تبــدى ذلــك يف قــوانني املراحــل ،  وهــي نظــرة تعكــس الــدور املهــيمن لألفكــار، اإلنســاين

واليشـــــرتك مـــــنهج كونـــــت التـــــارخيي إال يف القليـــــل مـــــن نواحيـــــه مـــــع املنـــــاهج الـــــيت ، لـــــثالثا
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ويقيمـون قـوانني ، يستخدمها املؤرخون الذين يؤكدون العالقات السببية بني الوقـائع امللموسـة
  ٢٧عامة كيفما اتفق..."

) الــذين أسســوا علــم Positivismeيعــد كونــت مــن رواد الوضــعية (، ومــن جهــة أخــرى
والتــاريخ. ، واملقارنــة، تجربـةوال، اعتمـادا علــى املالحظــة، االجتمـاع علــى أسـس علميــة جتريبيــة

  قانون املراحل الثالث الذي يتمثل فيما يلي:  ويعرف كذلك بوضع

 يفكـــر بطريقـــة ، يف هـــذه املرحلـــة، : كـــان اإلنســـانرحلـــة الدينيـــة أو الالهوتيـــةقـــانون امل
ودينية؛ وكان يفسر ظـواهر الطبيعـة ، وغيبية، وسحرية، وخرافية، وأسطورية، وإحيائية، خيالية

ـــة مصـــدرها األرواح ـــاك أدىن  .واآلهلـــة، والعفاريـــت، والشـــياطني، وفـــق قـــوى خفي ومل يكـــن هن
حلتمية التجريبية أو العلمية   فالقانون الوحيد هو الصدفة فقط. ، اعرتاف 

 :مـن امليتـوس واخليـال إىل اللوغـوس ، يف هذه املرحلـة، انتقل اإلنساناملرحلة امليتافيزيقية
ــــرد لتأمــــل الفلســــفي .والفكــــر ا ــــدي  واالســــتدالل ، واســــتخدام العقــــل واملنطــــق، وبــــدأ يهت

في امليتـــافيزيقي مـــن مرحلـــة وتواكـــب هـــذه املرحلـــة الفكـــر الفلســـ .واحلجـــاج اجلـــديل، هـــاينالرب 
نيــــة حــــىت القــــرن التاســــع عشــــر؛ قــــرن التجريــــب واالختبــــار والوضــــعية. وكــــان الفلســــف ة اليو

كتفسـري ظـاهرة النمـو ،  الفالسفة يرجعون الطبيعة إىل أصول ومبادىء كامنة يف تلك الظواهر
له النار...، النماءيف النبات إىل قوة    وظاهرة االحرتاق 

  :وبلـغ ، جتاوز العقـل اإلنسـاين مرحلـة اخليـال والتجريـد، يف هذه املرحلةاملرحلة الوضعية
إذ أصـــبح التجريـــب أو التفســـري مـــنهج  .والنضـــج التجـــرييب، درجـــة كبـــرية مـــن الـــوعي العلمـــي

                                                           
عودة وزمالئه، دار املعارف، حممود : ترمجة طبيعتها وتطورها،: نظرية علم االجتماع: نقوال تيماشيف -  ٢٧

 .٥٢- ٥١: م، صص١٩٧٨ ،القاهرة، مصر، الطبعة اخلامسة
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وتكـــــرار االختبـــــارات ، انيـــــةمث االرتكـــــان إىل املعرفـــــة احلســـــية العي، البحـــــث العلمـــــي احلقيقـــــي
يف ضــوء مبــدإ احلتميــة أو ، ملتغــريات التابعــة ربطــا ســببياوربــط املتغــريات املســتقلة ، التجريبيــة

ريـــخ ، اجلربيــة العلميــة. وتعـــد هــذه املرحلــة أفضـــل مرحلــة عنـــد أوجســت كونــت ايــة  وهـــي 
  البشرية.

إذ تتوافـــق  ؛حـــىت الرجولـــةوتوافـــق كـــل مرحلـــة مـــن هـــذه املراحـــل تطـــور اإلنســـان مـــن الطفولـــة 
وتتماثــل مرحلــة امليتافيزيقــا مــع مرحلــة الشــباب ؛ املرحلــة الالهوتيــة مــع مرحلــة النشــأة والطفولــة

  وتتطابق مرحلة الوضعية مع مرحلة النضج والرجولة واالكتمال. ؛واملراهقة

تمعـــات  وتبقـــى هـــذه الصـــريورة التارخييـــة صـــريورة نســـبية وإيديولوجيـــة؛ ألن مجيـــع املراحـــل وا
ذه األمناط التفكرييـة الثالثـة حـىت لـدى الشـعوب القدميـة. وإذا أخـذ  اإلنسانية قد أخذت 

لفكـر الوضـعي التجـرييب. ويف الوقـت ، الفكر العريب يف العصر الوسـيط فنجـد اهتمامـا كبـريا 
تمـع جنبـا إىل جنـب. مث كان الفكر الالهويت وامليتافيزيقي سائدين ومتجـاورين،  نفسه ، يف ا

مــا،  الميكــن للفكــر أن يتوقــف يف حلظــة معينــة تمــع، كتوقــف التــاريخ عنــد فوكو  أو توقــف ا
فقــد ســامهت ، الشــيوعية. ومــن جهــة أخــرى إىل املرحلــة البشــري عنــد كــارل مــاركس بوصــوله

لية، ظهور فلسفات غري وضعية وغري عقالنيةيف  الوضعية العقالنية ، والفرويدية، مثل: السر
  ...والذاتية، والتأويلية، والوجودية

ء االجتماعيـة، هذا  ).Sociologieمث اسـتبدهلا بعلـم االجتمـاع(، وقد أسس كونت الفيز
 مث متثلتــــه الثقافــــات الكونيــــة، أصــــبح هــــذا املصــــطلح شــــائعا يف الثقافــــة الغربيــــة، وبعــــد ذلــــك

ء مساويـــة، األخـــرى. ويف هـــذا ء أرضـــية ميكانيكيـــة أو  ، يقـــول كونـــت:" لـــدينا اآلن فيـــز وفيـــز
ء نباتيـة، كيماوية ء حيوانيـة، وفيز ء ، وفيـز ومازلنـا يف حاجـة إىل نـوع آخـر وأخـري مـن الفيـز
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ء االجتماعية ذلك العلم الذي يتخذ من الظـواهر االجتماعيـة موضـوعا للدراسـة ، وهو الفيز
جية نفســها و تبــار هــذه الظــواهر مــن روح الظــواهر العلميــة والطبيعيــة والكيميائيــة والفســيولع

ا موضوعا للقوانني الثابتة   ".٢٨من حيث كو

وقــــد قســــم أوجســــت كونــــت علــــم االجتمــــاع إىل قســــمني: قســــم ســــتاتيكي يــــدرس الظــــواهر 
تمعيـــة يف حالتهـــا الســـاكنة والثابتـــة والنســـبية االجتماعيـــة اجلزئيـــة (النظـــام كدراســـة الـــنظم ،  ا

لرتكيـــــز علـــــى ، والنظـــــام االقتصـــــادي...)، والنظـــــام السياســـــي، والنظـــــام الرتبـــــوي، األســـــري
تمـع عـرب ، وقسم ديناميكي ؛العالقات الرتابطية والسببية بني املتغريات يدرس التغري وحركة ا

كروين والتارخيي.   الصريورة الزمنية أو التصور الد

ضـــيات ،عـــالوة علـــى ذلـــك ـــوم إىل ســـت جمموعـــات: أوهلـــا الر مث ، فقـــد صـــنف كونـــت العل
ء، الفلك لتـايل، وعلم احلياة، والكيمياء، والفيز ء االجتماعيـة. و ، وعلم االجتماع أو الفيـز

ضــيات مفتــاح العلــوم مجيعــا جهــا مجيعــا، أمــا علــم االجتمــاع .فالر و" تلــك ، فهــو آخرهــا و
ضيات هي أول، حقيقة نيـون، العلوم إذ إن الر مث تالهـا علـم الفلـك ، فقد توصل إليها اليو

ء الــيت ظهــرت يف القــرن الســابع عشــر ، الــذي ظهــر علــى يــد كــوبنرك وكبلــر وغــاليلو مث الفيــز
ـــــه ( ـــــد الفوازيي ـــــد بيشـــــات ، )Lavoisierعن ـــــاء يف القـــــرن التاســـــع عشـــــر عن ـــــم األحي مث عل

)Bichatســــع عشــــر علــــى يــــدي أوغســــت  وأخــــريا علــــم االجتمــــاع يف القــــرن التا، ) وغــــريه
  ٢٩كونت."

                                                           
دار النهضة العربية، بريوت،  ،دراسة تكاملية للنظرية االجتماعية: التفكري االجتماعي: أمحد اخلشاب-  ٢٨

 .٥٤٥: م، ص١٩٨١لبنان، طبعة 
م، ١٩٨١الفكر العريب، القاهرة، مصر، طبعة  ، دارنشأته وتطوره: التفكري االجتماعي: زيدان عبد الباقي - ٢٩
 .٣١٨-٣١٧: ص
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ضــيات) إىل احملســوس العيــاين  رد(الر ويالحــظ أن أوجســت كونــت قــد صــنف العلــوم مــن ا
يقـول ، وم الطبيعية واإلنسانية. ويف هـذاووسع النظرية الوضعية لتشمل العل (علم االجتماع).

ن:" ، ة واإلنســـانيةمـــد الـــروح الوضـــعية إىل كـــل جمـــاالت التفكـــري: الطبيعيـــ حممـــد حممـــد أمـــز
ت مـــن النـــوع الــــذي يصـــعب التغلـــب عليـــه يف نظـــر الوضـــعية فقــــد ، وليســـت هـــذه الصـــعو

هـرا بعـد أن أخرجهـا مـن ، خضعت العلوم الطبيعة للنظام الوضعي وحققت يف ذلك جناحـا 
وتبقى اخلطوة األخرية أن ميد هـذا النظـام لـيعم ، سر التأمالت الالهوتية واألوهام امليتافيزيقيةأ

وتلك هي مهمـة كونـت: حتريـر الـدين واألخـالق واالجتماع...لتصـبح يف ، نسانياتاإل جمال
رخيهـا  بـة وكشـف القـوانني الـيت ختضـع هلـا ر جعلومـا يقينيـة ختضـع للمالحظـة والتأول مرة يف 

ا وتطورهـــا متاما.كمـــا مت الكشـــف عـــن القـــوانني الـــيت ختضـــع هلـــا العلـــوم الطبيعيـــة ، يف صـــريور
بعـد أن يصـبح التفكـري اإلنسـاين موحـدا اليقتصـر علـى ، سـجام العقلـيوبذلك سيتحقق االن
 ٣٠جانب دون آخر."

ن ، وعليــه فقــد جــاءت وضــعية أوجســت كونــت حــال للفوضــى الــيت كانــت تعيشــها فرنســا إ
ت السياســية ، انتصــار الثــورة الفرنســية علــى اإلقطــاع فنــتج عــن ذلــك جمموعــة مــن االضــطرا

تمع انقساما وتفككا وتصـدعا وفوضـى عارمـة. لـذلكوعرف ، واالقتصادية واالجتماعية ، ا
موعــــة احملافظــــة، حــــاول كونــــت أن يوفــــق بــــني النظــــام والتقــــدم ورغبــــات ، أو بــــني رغبــــات ا

ـــذا ، جـــاءت الوضـــعية للـــدفاع عـــن النظـــام والتقـــدم، البورجوازيـــة الـــيت كانـــت تناصـــر الثـــورة. ل
تمـع وسـالمته. لكنـه مل  عتبـاره نظريـة وتوظيـف العلـم لتحقيـق أمـن ا يوظـف الفكـر العلمـي 

تقــول وســيلة خــزار:" ، بــل اســتخدمه ســالحا إيــديولوجيا لــيس إال. ويف هــذا، لتحقيــق ذلــك
ملنهج الوضعي بل حوله إىل سالح ، إال أنه مل يلتزم أساسياته، وعلى الرغم من إميان كونت 

                                                           
ن - ٣٠  .٤٧: نفسه، ص: حممد حممد أمز
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تمع وتنظيمه، إيديولوجي عن رسم السياسة العليا و ، فقد حاول إقصاء اجلماهري عن إدارة ا
على أساس أن هذه الوظيفة هي وظيفة علمـاء االجتمـاع وخـرباء التنظـيم؛ فهـذه الصـفوة ، له

، هي السلطة النهائية القادرة على رسم الطريق الصحيح لتحسني حالة أبناء الطبقـات الـدنيا
م م ومؤهال   ٣١".وذهب إىل أنه ليس من حق اجلماهري التساؤل عن أشياء تعلو قدرا

فهــي حتيــز واضــح إىل ، علــى الــرغم مــن طابعهــا العلمــي، أن وضــعية كونــتيتبــني لنــا ، وهكــذا
بت سم الثورة، ماهو حمافظ وساكن و ا تقبل اإلصالح. ويف هذا ، مع رفض التغيري  بيد أ

يقــول نبيــل الســمالوطي:" الوضــعية يف الوقــت ذاتــه فلســفة إجيابيــة كمــا يــدل علــى ، الســياق

والوقوف منها ، واإلجياب هنا يعين قبول األوضاع الراهنة .)Positivismeذلك امسها(
ـــريا ، موقـــف الرضـــا والتأييـــد والعمـــل علـــى الـــدفاع عنهـــا ضـــد أي اجتـــاه. أي: إىل تغيريهـــا تغي

ولكـن ذلـك كلـه كـان جيـب أن يـتم ، بـل التغيـري، فالوضعية مل تكن تعارض اإلصالح، جذر
حماولة كسر هـذا اإلطـار والثـورة عليـه كانـت خمالفـة متامـا ، يف إطار ماهو قائم وما هو موجود

  ٣٢لروح الفلسفة الوضعية."

بدراسـة الظـواهر النسـبية غـري ، عند أوجست كونت، اهتمت الوضعيةفلقد ، وخالصة القول
بغيـة ، يف إطـار ترابطهـا السـبيب، الثابتة بني الوقـائع والظـواهرلتوقف عند العالقات ، املطلقة

ن أوجسـت كونـت ، استخالص قوانينها وقواعدها النظرية والتطبيقيـة. ومـن مث ميكـن القـول 
ومـن السـباقني إىل األخـذ مبـنهج التفسـري يف ، يعد مـن أهـم مؤسسـي علـم االجتمـاع الوضـعي

تمعيــــة ء والبيولوجيــــا والفيزيولوجيــــا والكيميــــاء يف بتمثــــل منهجيــــة ا، دراســــة الظــــواهر ا لفيــــز
                                                           

 .١٣٤-١٣٣: ص اإليديولوجيا وعلم االجتماع،: وسيلة خزار - ٣١
دراسة حتليلية للمشكالت النظرية : اإليديولوجيا وأزمة علم االجتماع املعاصر: نبيل السمالوطي - ٣٢

 .١٤٠: م، ص١٩٧٥املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طبعة  ،اهليئةواملنهجية
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مثــــل: ، مــــع االعتمــــاد علــــى جمموعــــة مــــن اخلطــــوات العلميــــة، التعــــاطي مــــع الظــــواهر املاديــــة
  والتاريخ.، واملقارنة، والتجربة، املالحظة

  : إميل دوركاميلثالفرع الثا

الثقافــة علــم االجتمــاع يف مــن مؤسسـي  ٣٣)Emile Durkheimيعـد إميــل دوركــامي ( 
قي العلوم واملعـارف األخـرى.  ف، من مثو  الغربية. هو الذي دعا إىل استقاللية هذا العلم عن 

أرســى فقــد ، ). ومــن مثقواعــد املــنهج يف علــم االجتمــاعكمــا يظهــر ذلــك جليــا يف كتابــه (
تمعيـــة علـــى ، دوركـــامي علـــم االجتمـــاع علـــى جمموعـــة مـــن القواعـــد مثـــل: مالحظـــة الظـــواهر ا

ـــا أشـــياء أو موضـــوعات ماديـــةأســـاس  ـــة. ويف هـــذا ، أ ميكـــن إخضـــاعها للمالحظـــة اخلارجي
وجيــــــب أن تــــــدرس  ، يقــــــول دروكــــــامي: " إن الظــــــواهر االجتماعيــــــة تشــــــكل أشــــــياء، النطــــــاق

كأشـــــــياء..ألن كـــــــل مـــــــا يعطـــــــي لنـــــــا أو يفـــــــرض نفســـــــه علـــــــى املالحظـــــــة يعتـــــــرب يف عـــــــداد 
ـــا أن نـــدرس الظـــواهر االجتما، األشـــياء...وإذاً  ـــاجيـــب عين م عـــن ، عيـــة يف ذا يف انفصـــال 

ــــا فكــــر ــــراد الــــواعني الــــذين يتمثلو ينبغــــي أن ندرســــها مــــن اخلــــارج كأشــــياء منفصــــلة ، األف
  ٣٤عنا...إن هذه القاعدة تنطبق على الواقع االجتماعي برمته وبدون استثناء."

ة الشـك مبمارسـ، والقاعدة الثانية أن يتحرر عامل االجتماع بصفة مطردة من كل فكـرة سـابقة
). والقاعـــدة الثالثـــة Descartesاملنهجـــي قصـــد الوصـــول إىل اليقـــني كمـــا قـــال ديكـــارت (

تمعيــة الــيت تشــرتك يف خــواص معينــة دراســة علميــة موضــوعية ، مبالحظتهــا، دراســة الوقــائع ا

                                                           
  م، وهو مؤسس علم االجتماع.١٩١٧، وتويف سنة ١٨٥٨ولد سنة  ،إميل دوركامي سوسيولوجي فرنسي - ٣٣

34 - E.Durkheim: Les règles de la méthode sociologique, éd 
Flammarion, Paris, 1988, p: 103-104. 
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لتكرار، وتصنيفها تمعية اليت تتميز  ، وتفسريها. وتتمثل القاعدة الرابعة يف دراسة الظواهر ا
بعيـــدا عـــن العوامـــل الفرديـــة ، .. مبالحظتهـــا خارجيـــا.واإللـــزام، واجلربيـــة، والعموميـــة، واالطـــراد

تمعيــة السـليمة وبــني الظــواهر  والسـيكولوجية. والقاعــدة اخلامسـة هــي التفريـق بــني الظـواهر ا
تمعات من حيث البنية والوظيفة. تمعية املعتلة. والقاعدة السادسة هي تصنيف ا    ا

تمعيــة ،هــذا  لتشــديد علــى العالقــة ، وقــد تبــىن دوركــامي مــنهج التفســري يف دراســة الظــواهر ا
يقول دوركامي: " فكل مـا يطالـب بـه هـذا العلـم هـو ، السببية بني الظواهر املرصودة. ويف هذا

ن قـــانون الســـببية يصـــدق أيضـــا علـــى الظـــواهر االجتماعيـــة.ولكن علـــم  أن يعـــرتف النـــاس 
ذا القانون على أنه ضـرورة منطقيـة؛ بـل يقـرره فقـط علـى أنـه فـرض جتـرييب االجتماع اليقرر ه

، أدى إليـــه اســـتقراء مشـــروع.فإنه ملـــا ثبـــت صـــدق قـــانون الســـببية يف نـــواحي الطبيعـــة األخـــرى
ومـن هـذا العـامل ، وامتد سلطانه شيئا فشيئا من العامل الطبيعي الكيميائي إىل العـامل البيولـوجي

نـه يصـدق أيضـا علـى العـامل االجتمـاعي. وميكننـا األخري إىل العامل النفس ي حق لنـا التسـليم 
من اآلن أن نضيف احلقيقة اآلتية وهـي: أن البحـوث الـيت تقـوم علـى أسـاس هـذا املبـدأ متيـل 

كيد صحته...   بنا إىل 

ن الظـواهر .إن طريقتنا طريقة موضوعية سرها على أساس الفكرة القائلـة  ا تقوم  وذلك أل
ا أشياء، عية أشياءاالجتما والشـك يف أن مـذهب كـل مـن سبنسـر ، وجيب أن تعاجل على أ

وأوجســت كونــت يقــوم علــى أســاس هــذه الفكــرة نفســها. وإن وجــدت لــديهما علــى صــورة 
  ٣٥خمتلفة بعض الشيء."

                                                           
 .٢٧٩- ٢٧٦: ص ،قواعد املنهج يف علم االجتماع: إميل دوركامي - ٣٥
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والـــتخلص مـــن النزعـــة ، علـــى إبعـــاد الذاتيـــة، يف علـــم االجتمـــاع، يقـــوم املـــنهج التفســـريي، إذاً 
ـــــة يف الب ـــــب، حـــــثالتأملي ـــــة ، وتكـــــرار االختبـــــارات، واســـــتعمال التجري واالحتكـــــام إىل اجلربي

تمعــــي، والضــــغط اخلــــارجي، والعموميــــة، االجتماعيــــة الــــيت تســــتند إىل احلتميــــة ، والعقــــاب ا
والـــتخلص مـــن األفكـــار الشـــائعة بنقـــدها وغربلتهـــا علميـــا ، واالبتعـــاد عـــن التصـــورات املســـبقة

دوركــــامي:"إن القاعــــدة الــــيت ننطلــــق منهــــا التفــــرتض أي تصــــور يقــــول ، وموضــــوعيا. ويف هــــذا
ملــي يف كنــه املوجــودات.إن مــا تطلبــه هــو أن يضــع عــامل ، ميتــافيزيقي والتتتضــمن أي نظــر 

ــائيون  ئيــون والكيمي لوضــع الــذي يكــون عليــه الفيز االجتمــاع نفســه يف وضــع فكــري شــبيه 
محينمــا ينخرطــون يف استكشــاف منطقــة ، والفيزيولوجيــون فعلــى .العلمي جمهولــة عــن ميــدا

ــــــدوره، عــــــامل االجتمــــــاع ــــــه ينفــــــذ إىل عــــــامل ، ب ن تمــــــع أن يعــــــي  وهــــــو حيــــــاول النفــــــاذ إىل ا
نــه، جمهول.وعليــه ، إزاء وقــائع غــري منتظــرة مثلمــا كــائن عليــه وقــائع احليــاة، أيضــا، أن يشــعر 

  ٣٦قبل أن تتشكل البيولوجيا كعلم."

، لــى الــتخلص مــن اخلطــاب التــأملي الــذايت والفلســفييقــوم التصــور الوضــعي عنــد دوركــامي ع
واملقارنـــة ، واملالحظـــة اخلارجيـــة الدقيقـــة، وتبـــين منـــاهج العلـــوم الطبيعيـــة املبنيـــة علـــى التجريـــب

أو االرتكـان إىل اخلطـوات املنهجيـة التاليـة: التعريـف مبوضـوع ، العلمية (التجربة غري املباشرة)
عــادة بنا، الدراســة وتنظــيم الوقــائع يف ضــوء استكشــاف ، ئهــا بنــاء علميــاومالحظــة الظــواهر 

خلاصـــية العلميـــة للفرضـــية  وااللتـــزام، العالقـــات الـــيت تـــتحكم يف املتغـــريات املســـتقلة والتابعـــة
  السوسيولوجية.

                                                           
36 - E.Durkheim: Les règles de la méthode sociologique, p: 79. 
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وينطلـــق مـــن مشـــكالت ، يعتمـــد املوقـــف الوضـــعي علـــى منهجيـــة اســـتقرائية جتريبيـــة، وعليـــه 
لتجريـب التكـراري والرتابطـيواالستعان، وفرضيات علمية، اجتماعية واسـتثمار اإلحصـاء ، ة 
ضــي ت. ويف هــذا، الر يقـــول السوســيولوجي الفرنســي كلـــود ، واســتخالص القـــوانني والنظــر
لتحديد، ):" إن السوسيولوجيا هي علمJean Claude Babierبييه ( ألن ، وذلك 

..فالسوســـيولوجيا .علميةمـــن ميارســـون البحـــث السوســـيولوجي يســـعون إىل القيـــام بـــه بـــروح 
ت أو أبنيـة نظريـة. وذلـك مـن  تسعى إىل حتديد الثوابت والقواعـد الـيت تتمفصـل ضـمن نظـر

بوصــفها ، أجــل كشــف الظــواهر االجتماعيــة ايل تقــدم نفســها لعلمــاء االجتمــاع وملعاصــريهم
  مشكالت اجتماعية.

كالت االجتماعيــة الــيت تعيــني املشــكلة أو املشــ، إذاً ، فــاملظهر األول للعمــل االجتمــاعي هــو
ت تشــكل أنســاقا  العتمــاد علــى نظــر يتعــني دراستها...وتفســري الظــواهر االجتماعيــة يــتم 

وتتطـور تبعـا ، وأبنية تقوم على قضا منظمة بشكل عقلي. تقابل تلك األبنية بوقـائع جتريبيـة
ت علـى  أي ، مسـلماتملقابلتها بوقائع ومعطيات اختبارية أو جتريبية.كما تقـوم تلـك النظـر

تعتـرب مبثابـة قضـا بديهية...وحتـدد هـذه ، على مجلة من القضا األساسية غري مربهن عليهـا
. أي: إطارا تصور شامال...، بدورها، املسلمات   منوذجا نظر

  وتعتمد منوذجني نظريني أساسيني:، والسوسيولوجيا تقوم على ثالث مسلمات

بتا اليتغري يف الزمان...املسلمة األوىل: يشكل اإلنسان نوعا وح   يدا أو 

لنظـر  ـال االجتمـاعي) جمـاال خارجيـا  املسلمة الثانية: يشكل جمموع الوقائع االجتماعيـة (ا
  إىل الفرد...
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املسـلمة الثالثـة: ينطــوي تنظـيم الوقـائع االجتماعيــة علـى معــىن جيـري كشـفه عــن طريـق تطبيــق 
  ٣٧مناهج الفكر العلمي..."

وهي أن االنتحـار ليسـت ، من نتيجة أساسية، ٣٨)االنتحاريف كتابه (، إميل دوركامي وينطلق
تمـع الرأمسـايل ، بل هي ظاهرة جمتمعية، ظاهرة نفسية أو عضوية مرتبطـة بتقسـيم العمـل يف ا

لتــــايل ، درجــــة انــــدماج األفــــراد يف اجلماعــــة يتحــــدد معــــدل االنتحــــار حبســــب، الصــــناعي. و
  علية أو سببية. والعالقة بينهما عالقة

جلوانــب الدينيــة فقــد رفــض التفســري الفــردي واالجتمــاعي للظــاهرة ، أمـا فيمــا خيــص اهتمامــه 
كمـا يبـدو ذلـك ،  ميكـن دراسـتها دراسـة علميـة موضـوعية، فاعتربها ظـاهرة اجتماعيـة، الدينية

وقد توصل يف   .٣٩م١٩١٢الذي ظهر سنة للحياة الدينية) ولية األ الصورجليا يف كتابه ( 
ن.  كتابــه إىل أن التــدين ظــاهرة مجاعيــة؛ ألن فكــرة املقــدس موجــودة يف مجيــع العقائــد واألد

لتــايل، ومــن مث تمــع نفســه. ويعــين هــذا أن ، فاملقــدس نتــاج احليــاة اجلماعيــة. و فالــدين هــو ا
تمع هو الذي يولد طبيعة التفكري الديين لدى الفرد. ومن مث تمـع. يرتادف الـدين مـ، ا ع ا

تمعية. ، من مثو  فالـدين هـو ، عالوة علـى ذلـكفاألشكال الدينية هي تعبري عن األشكال ا
ملقــدس ــرد وتتميــز بطابعهــا الروحــاين، جمموعــة مــن املعتقــدات واملمارســات املرتبطــة  ومن .ا

سـرتاليا ختـصام دوركـامي بدراسـات إثنولوجيـة قـفقد ، هنا احلمـر  وقبائـل اهلنـود، قبائـل بدائيـة 
                                                           
37 - Jean Claude Babier: Initiation à la sociologie, éd.Erasme, France, 
1990, pp: 14-17. 
38 -Émile Durkheim: Le Suicide: Étude de sociologie, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. « Quadrige » (no 19), 1981, 463 p. 
39- Durkheim, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, 
Presses Universitaires de France, 5e édition, 2003. p. 604.  
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م الدينية، مريكا. ومن مث والذي يتمثل يف املقدس أو ، توصل إىل ماهو مشرتك يف سلوكيا
.الطاقة العقائدية اليت تسمى  تمع. ويف هذاويعين هذا كله أن  ملا ، املعبود واملقدس هو ا
ن:"  يف دراســـة  مســـبقةكـــرة لقـــد رفـــض دوركـــامي االنطـــالق مـــن كـــل فيقـــول حممـــد حممـــد أمـــز

فهـــو ، ولذلك.فالوضـــعية العلميـــة تقتضـــي تطبيـــق القواعـــد املنهجيـــة الصـــارمة.الظـــاهرة الدينية
لتعرف على  شكاهلا األوليـة وكيفيـة أاليرى سبيال إىل الدراسة املوضوعية للظاهرة الدينية إال 

ا سة اليت سجلها يف كتابه الضخم عن الصور األولية وهي الدرا، عند الشعوب البدائية نشأ
  ة.يياة الدينللح

عتبارهــا شــعو بدائيــة متثــلقــد اجتــه دوركــامي إىل العشــائر األل تمــع البــدائي  ســرتالية  صــورة ا
ملظـــاهر الدينيـــة األالـــذي ال وىل عتقـــد دوركـــامي أنـــه وجـــد الصـــورة األوقـــد ا، وىليـــزال حيـــتفظ 

وهلـذا فحينمـا ، وهو رمز تتخذه اجلماعة أو العشرية لنفسـها، للنظام الديين يف عبادة الطوطم
لعبادة حنـو الطـوطم ن طريقـه إىل العشـرية نفسـها أي فهـي تتجـه يف الواقـع عـ، تتجه العشرية 

ــــ تمع هــــو املعبــــود، ادة نفســــهاعب ــــة جمــــرد صــــورة جمســــدة مــــن العاطفــــة ، فــــا والعاطفــــة الديني
ليه للجماعة. :ي. أاالجتماعية   جمرد صورة 

ولكـن ، دلـةولسـنا يف حاجـة إىل ذكـر هـذه األ، لقد قدم دوركامي أدلة على صـحة اسـتدالالته
دينيــــا كمــــا أكــــد ذلــــك عــــامل  بــــت هــــو أن النظــــام الطــــوطمي لــــيس نظامــــاانــــذكر فقــــط أن الث

ســتيد نظريتــه العلميــة يف   مــن تشــييدمل مينــع دوركــامي ولكــن ذلــك، االجتمــاع الــديين روجــي 
تمــ، اســة الظــاهرة الدينيــةدر  ولــه كــل خصــائص ، ع نفســهومل مينعــه مــن أن يقــرر أن هللا هــو ا

لتوافق مع مصـاحل أخـرى غـري مصـا، نفسنااأللوهية.فهو الذي جير إىل خارج أ ، حلناويلزمنا 
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وهــو الــذي ، وأن نضــع هلــا القــوانني، وهــو الــذي علمنــا كيــف نســيطر علــى شــهواتنا وغرائــز
ت أكثر مسوا." ن خنضعأن نتضايق وأن منتنع وأن نضحي وأعلمنا  تنا لغا   ٤٠غا

قرتب امل العتماد على، دوركامي يف دراسة الظواهر الدينيةميل ) Maussموس (ثر  وقد
وقـد عمـد إىل الدراسـة ، يف" دراسة مل يكملها خصصـها لدراسـة ظـاهرة الصـالة السوسيوجلي

وذلـك كطريـق وحيـد ، الوراثية أو التطورية الـيت تقـوم علـى تتبـع الظـاهرة يف تسلسـلها التـارخيي
 ٤١حقيقتها وأصوهلا وكيفية تطورها." للوقوف على

فتتمثـــل يف احلفـــاظ علـــى الواقـــع الوضـــعي ، أمـــا عـــن اخللفيـــات اإليديولوجيـــة لوضـــعية دوركـــامي
ســـم العلـــم والتجريـــب والعقـــل.، العلمـــاين ـــة الالهـــوت  يقـــول حممـــد حممـــد ، ويف هـــذا وحمارب

ن:" أما دوركامي دخـل يف صـراع حـاد فهو ، ستاذهأفإن عمله سينطلق من حيث انتهى ، أمز
وركز على ترمجة املبادىء النظرية ، ولكنه كان صراعا عمليا أكثر منه نظر، مع النظام الديين

تمــع فــردا ومجاعــة  الوضــعية إىل خطــة عمليــة أو مشــروع تربــوي شــامل ينتهــي بــه إىل علمنــة ا
لعوسلوكا. الـيت التقبـل  ميـة والتطبيـق الصـارم للقـوانني االجتماعيـةلوهو حيتمي يف كل ذلـك 

حساســـات للقـــوانني االجتماعيـــة الـــيت التقبـــل إالـــنقض. فمـــا كـــان يقـــرره دوركـــامي لـــيس جمـــرد 
ت علميـة إوإمنـا هـي ، النقض. فمـا كـان يقـرره دوركـامي لـيس جمـرد إحساسـات أو خـواطر ثبـا

ا دوركامي لتمرير نتائج حبوثبهلا من اليقني بقدر ما للعلوم الط ، هيعية وهي حجة طاملا تلبس 
وجعلها جتد سبيلها إىل عقول املواطنني دون مقاومـة. ونظـرا هلـذا الـدور اخلطـري الـذي قـام بـه 

جنــد املـــؤرخني لعلــم االجتمــاع يقــررون أن عمــل دوركـــامي ، دوركــامي يف تثبيــت النظــام الوضــعي
كرب جمهود مذهيب عمل علـى حتريـر علـم االجتمـاع مـن الالهـوت والفلسـفة أيعترب يف احلقيقة 

                                                           
ن - ٤٠  .٦٣-٦٢: نفسه، ص: حممد حممد أمز
ن - ٤١  .٨٨: نفسه، ص: حممد حممد امز
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اية األمر  .سةوالسيا ن يقلب األدوار وجتـد يف علـم االجتمـاع التفسـري الوحيـد أوإنه أراد يف 
  لعلم الالهوت والفلسفة.

ـــدور أوقـــد اســـتطاع دوركـــامي أن يقلـــب األدوار فعـــال فقـــد  ـــم االجتمـــاع معـــه يقـــوم ب صـــبح عل
  ٤٢التوجيه العلماين لكل املؤسسات اليت كانت خاضعة للتوجيه الديين."

تفصل الـدين عـن ، إميل دوركامي كان ينطلق من فلسفة وضعية علمانية جتريبية ويعين هذا أن
أو القــيم أيــة  كمــا تفصــله عــن العلــم. أي: مل يكــن دوركــامي يــويل الــدين أو األخــالق،  الدولــة

تمع وظواهره املختلفة.   أمهية يف دراسة ا

احلقيقـــي لعلـــم  أن إميـــل دوركـــامي هـــو املؤســـس، ممـــا ســـبق قولـــه، يتضـــح لنـــا، وخالصـــة القـــول
مــادام هــذا العلــم مبنيــا علــى جمموعــة مــن اخلطــوات ، االجتمــاع يف منظــوره التجــرييب والوضــعي

الصـــارمة. ويكفيـــه فخـــرا أن حـــدد هلـــذا العلـــم جمموعـــة مـــن القواعـــد والشـــروط  العلميـــة املقننـــة
قي العلوم واملعارف األ هذا العلم املستقلليتبوأ ، املنهجية   خرى.مكانته الالئقة به بني 

   

                                                           
ن - ٤٢  .٤٨: نفسه، ص: حممد حممد أمز
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  املبحث الثاين: النظرية العضوية 

ريخ الفكر الغريب ت السوسيولوجية يف  وقد ارتبطت ، تعد النظرية العضوية من أهم النظر
دف هذه النظرية إىل وضع مماثلة  .٤٣)Herbert Spencerربرت سبنسر ( نظرية و

تمع والكائن العضويومنهجية  أمثال: ، ييف ذلك برواد الفكر البيولوج متأثرا، بني ا
تمع نظر ن هربرت سبنسأويعين هذا  ...ومندل، وبرونوتيري، والمارك، داروين ة ر ينظر إىل ا

  بيولوجية تطورية أو عضوية.

ما النظرية العضوية؟ وما سياقها التارخيي؟ وما تصورها النظري واملنهجي؟ وما أهم ، إذاً 
  إليها؟ هذا ما سوف نتوقف عنده يف موضوعنا هذا.االنتقادات املوجهة 

  املطلب األول: مفهوم النظرية العضوية

لنظرية العضوية تلك النظرية الس لوجية أو االجتماعية اليت تعقد مماثلة بني يو سو يقصد 
تمع يتطور كتطور  تمع والكائن احلي. مبعىن أن ا الكائن احلي أو الكائن العضوي. أي: ا

أو ، واالحنالل، واالرتقاء، ساسية هي: النشوءتمعات اإلنسانية لثالث مراحل أتتعرض ا
فهذه النظرية العضوية بيولوجية يف ، عالوة على ذلكلظاهرة الوالدة والتكيف والفناء.

يولد ، وهكذا .فكار شارلز داروين، بشكل كبري، ثرت، ظريةيتها اإلحالية والنمرجع
تمع اإلنساين  ويعين هذا أن تطور  يف تطوره ورقيه حىت يصيبه الفناء والزوال.ويتدرج ا

تمعات البشرية خاضع للحتمية البيولوجية أو احلتمية التطورية العض تقول ، وية. ويف هذاا
يعد هربرت سبنسر أبرز أنصار النظرية العضوية يف علم االجتماع اليت حتاول وسيلة خزار:"

تمع والكائن العضوي.كذلك يعد هذا املفكر أبرز األخذ بفكرة املماثلة العضوية  بني ا
تمع اإلنساين ، رواد االجتاه الدراويين يف علم االجتماع وهو االجتاه الذي يؤكد أن تطور ا

                                                           
ويعد من أهم مؤسسي علم م. ١٩٠٣م، وتويف سنة ١٨٢٠هربرت سبنسر فيلسوف بريطاين، ولد سنة  - ٤٣

 االجتماع.
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يسري عرب جمموعة من املراحل احلتمية اليت الميكن إرادة البشر تغيريها؛ فالتطور االجتماعي 
  ٤٤ى طبيعية تتجاوز إرادة اإلنسان."عند أنصار هذا االجتاه حمكوم بقو 

تقارب ، متياز ارتقائيةوبيولوجية و هي نظرية عضوية  فنظرية سبنسر، ومن هنا
تمعية انطالقا من املقرتب ال ، يولوجي االرتقائي والنشوئي. وبتعبري آخربالسوسيولوجيا ا

رخيية قائمة على ثنائية التجانس  وثنائية البساطة ، والالجتانسفهذه النظرية نظرية تطورية 
قام أفقد ، اوثناية التباين والتكامل. ومن هن، وثنائية التماثل والتباين، والرتكيب
، تصوره لعلم االجتماع على مبدإ املماثلة بني احلياة البيولوجية واحلياة االجتماعيةسبنسر"

وكل ارتقاء إمنا ينطوي ، ءوالتفرد هو غاية كل ارتقا، ىل التفردإحيث يقرر أن يف احلياة ميال 
ويقرر كذلك أن ، أو من املتجانس إىل الالمتجانس، على االنتقال من التماثل إىل التباين

ذه احلقائق من ميدان اتالتخصص هو غاية كل تطور وارتقاء يف املوجود ؛ وينتقل سبنسر 
فيحاول تطبيقها على هذه احلياة مشبها ، احلياة البيولوجية إىل ميدان احلياة االجتماعية

حلياة البيولوجيةإ ح و ن يشرح كيفية نشأة احلياة االجتماعية وتطورها ووضأوبعد ، ها 
د ظاهرة التفرد والتخصص حىت وصلت يف العصر احلاضر إىل أدق ، وظائفها وازد

  ٤٥مظاهرها."

تمع اإلنساين، ومن هنا ، يف تطوره املرحلي أو املتدرج ،يتبني لنا أن هربرت سبنسر يدرس ا
تمع ، يف ضوء املقاربة البيولوجية أو العضوية الداروينية قامة مماثلة منهجية بني سريورة ا

  والكائن احلي يف منائه ونشوئه وارتقائه. 
   

                                                           
 .١٣٨: ، صاإليديولوجيا وعلم االجتماع، جدلية االنفصال واالتصال: وسيلة خزار - ٤٤
 .١٣٩-١٣٨: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٤٥
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  املطلب الثاين: سياق العضوية

ازدهار العلوم مع ، امليالديالعضوية يف القرن التاسع عشر السوسيولوجية ظهرت النظرية 
وخاصة البيولوجيا اليت تدرس الكائنات العضوية احلية. وقد حتقق هذا التطور ، الطبيعية

ثرت السوسيولوجيا بدورها ، والمارك، العلمي مع البيولوجي داروين وماندل وغريهم...و
تطبيقية واستعملت مفاهيمها النظرية واملنهجية وال، فكار هذه النظرية العضوية البيولوجية

تمعات وتصنيفها ومقارنتها كانت النظرية نتيجة فقد  ، وأكثر من هذا .يف وصف ا
ااهليمنة والسيطرة على الشعوب األلتطلعات إجنلرتا يف  ، الفائضة خرى لصرف منتوجا

ا.لذا هذا املشروع الرأمسايل  ؤيدتسوسيولوجية كان البد من نظرية ،  فكان الصراع هو ديد
يل النظرية  أن ظهرت، نتيجة ذلك، فكان، إىل احلروب التوسعية تربر الرغبة العارمةو ، اإلمرب
لصراع والتطور والبقاءالعضوية ا .أي: " كانت طبيعة املناخ السياسي والفكري ليت تؤمن 

ىل نظرية اجتماعية تقدم الدعم لرتا آنذاك حباجة إواالقتصادي الذي كان سائدا يف إجن
الصراع داخليا واحلرب خارجيا من أجل البقاء والتقدم؛ فجاء  يديولوجي الذي ميجداإل

يعة وحتمية فكرة القوة ليؤكد أمهية وطب، املعروف بتشبعه للمذهب الدراويينوهو ، سبنسر
شكال خمتلفة. ، لعالقات االجتماعية سواء بني األفراد أو اجلماعاتل ساسوالصراع كأ و

د كل حماولة للوقوف يف وجهها حماولة فاشلة وغري تع، ونظرا إىل طبيعة وحتمية هذه الظواهر
ا ختالف قوانني الطبيعة."   ٤٦علمية وضارة أل

لطاقة احليوية القائمة على القوة  ويعين هذا أن النظرية الوضعية هي اليت كانت متد إجنلرتا 
  والصراع والسيطرة من أجل البقاء واالستمرار يف احلياة.

   

                                                           
، ١٩٨٣معهد اإلمناء العريب، بريوت، لبنان، طبعة  ثريات اإليديولوجيا يف علم االجتماع،: مسري أيوب -  ٤٦
 .١٧٨: ص
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  النظري واملنهجي: التصور ثالثاملطلب ال

) التطـور: قانونـه وأسـبابهكما يدل على ذلك كتابـه (،  بفلسفة التطور يعرف هربرت سبنسر
م. وقـد أثبـت أن التطـور هـو انتقـال متـدرج مـن البسـيط حنـو املركـب ١٨٥٧الذي نشره سنة 

لتــــايل، واملخــــتلط حنــــو االخــــتالف  تتجــــه ظــــاهرة التطــــور، ومــــن الالتســــاق إىل االتســــاق. و
 Charlesوسبق شارل داروين(، والتنظيم املتدرج. وقد دافع سبنسر عن التطورية الداروينية

Darwin إىل مفهــــومي التطــــور والبقــــاء لألقــــوى واألصــــلح. وقــــد أســــس السوســــيولوجيا (
لكـــــائن التطوريـــــة أو الداروينيـــــة  تمـــــع  أو السوســـــيولوجيا العضـــــوية الوظيفيـــــة. وقـــــد شـــــبه ا

ثـــر يف ذلـــك مببـــادىء ،  العضـــوي كـــل عضـــو يقـــوم بوظيفـــة معينـــة يف إطـــار النســـق الكلـــي. و
تمعـات اإلنســانية ، الطبيعـة وقـد اسـتعمل مـنهج التفسـري الستكشـاف قـوانني التطـور لـدى ا

تمعـاتحتليال وتصنيفا ومقارنة. وقد استعان سبنسـر  فقـد وجـد أن ، لتـاريخ لرصـد تطـور ا
ــــز بســــمات البســــاطة والصــــفاء.يف حــــني ــــة كانــــت تتمي تمعــــات البدائي تمعــــات ، ا ــــز ا تتمي

  احلضارية بسمات التخصص والتعقيد والرتكيب واالختالف.

الســـتاتيك مثـــل: (، وقـــد قـــدم هربـــرت سبنســـر دراســـات عـــدة يف جمـــال السوســـيولوجيا، هـــذا

مبــــــــــــادىء و(، م)١٨٧٣) (السوســــــــــــيولوجيا الوصــــــــــــفيةو(، )م١٨٥٠( االجتمــــــــــــاعي)

  م)...١٨٨٤) (مدخل إىل العلم االجتماعيو(، م)١٨٩٦-١٨٧٦( السوسيولوجيا)

تمع أو حتسني أحواله، هذا بل ، ومل يكن هدف املفكر اإلجنليزي هربرت سبنسر تصحيح ا
تمع على حنو أفضل تمع وتغريه من حالة إىل أخرى، املهم هو فهم هذا ا ، وتفسري تطور ا

أصــــل عتمــــاد علــــى املــــنهج البيولــــوجي التطــــوري الــــذي بلــــوره شــــارلز دارويــــن يف كتابــــه (ال

  ). األنواع
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متثـل سبنسـر منهجيـة دارويــن التطوريـة والعضـوية يف تفسـري التغـريات الـيت حتــدث  فقـد، وعليـه
تمـــع ـــا، يف ا تمعـــات وتفســـري الكيفيـــة الـــيت تتغـــري  ، وتتطـــور عـــرب مـــرور الـــزمن. ومـــن مث، ا

ـــــه ( ـــــة التطـــــور يف كتاب ـــــق منهجي ـــــة. وقـــــد طب ـــــم أســـــس السوســـــيولوجيا الدارويني ـــــادىء عل مب

تمـع مـن بنيتـه البسـيطة إىل بنيتـه املركبـة. ويف هـذا، االجتماع) يقـول ، قصـد تفسـري انتقـال ا
، الصــغرية بســيطة الرتكيــب سبنســر:" لقــد رأينــا أن التطــور االجتمــاعي يبــدأ بــبعض الطوائــف

وأن هذه الطوائف ، وأنه يزداد بسبب احتاد بعض هذه الطوائف يف طوائف أخرى أكرب منها
األخرية تتحد فيما بينها بعد بلوغها درجة كافية من الرتكيز لكي تكون طوائف أخـرى أكـرب 

لنـوع األول منهـا بسـط أ، منها.وحينئذ فمن الواجب أن ندأ يف تصنيفنا للمجتمعـات  ي: 
تمعات تركيبا."   ٤٧ا

ويعــين هــا أن التطــور االجتمــاعي عنــد سبنســر يســري علــى القواعــد نفســها الــيت تســري عليهــا 
النتقــــال مــــن حالــــة التجــــانس إىل حالــــة ، الكائنــــات البيولوجيــــة.ومن مث تمــــع  فقــــد نشــــأ ا

تعقـدت ، ارهـاالالجتانس.فبعد أن كانت األسرة بنية بسيطة ومتجانسـة يف أداء وظائفهـا وأدو 
اكـا انتقـاال . ويعـين هـذا أن هنمهامهـاهـا و ها وتبـاين وظائفهـا وأدوار صـفيما بعد بتعـدد خصائ

أو انتقـــاال مـــن التجـــانس إىل التبـــاين وتعـــدد ، ىل البنيـــة املعقـــدة واملركبـــةإمـــن البنيـــة البســـيطة 
  فاألسرة، البدائية األوىل تقوم على التجانس"كانت احلياة ، االختصاصات. وللتوضيح أكثر

ومــــع منوهــــا وتطورهــــا ، ظــــائف والتعــــرف التخصــــصكانـــت وحــــدة متجانســــة تقــــوم بكــــل الو 
تمع ينشـأ يف صــورة  لالجتانس.فــا واتسـاعها ظهـر فيهــا التخصـص والتبــاين أو مـا يعــرب عنـه 

خــــذ حجمــــه يف النمــــو وهــــذا النمــــو يتبعــــه متيــــز يف ، ثروعــــدد أفــــراده يف التكــــا، بســــيطة مث 
                                                           

حممود قاسم والسيد حممد بدوي، دار : ترمجة ،قواعد املنهج يف علم االجتماع: نقال عن إميل دوركامي - ٤٧
  .١٧٨: م، ص١٩٨٨املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طبعة 
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 .حيــاء دارويــين أصــيليــب. وفكــرة التطــور عنــد سبنســر هلــا إعقــد يف الرتكعضــاء واهليئــات وتاأل

تمع يف نظــــره كــــالفرد يعتـــــوره ال ، النشـــــوءوخيضــــع لقوانينــــه الـــــيت التــــرحم وهــــي: ، طــــورتفــــا

فاملدينة والدولة مث هيئة ، سرة والقبيلةفالوحدة السياسية تنمو من األ مث االحنالل.، واالرتقاء
تمع خيضـع ، خـرى تفـىنقتصادية وغريها فهناك نظم تولـد وأاالر النظم ئاألمم.وكذلك سا فـا

ــــه ومهمــــة علــــم ، للقــــوانني نفســــها الــــيت خيضــــع هلــــا الكــــائن احلــــي يف نشــــأته وارتقائــــه واحنالل
تمـــع وتركيبـــه وعناصـــره وهيئاتـــه ومراحـــل منـــوه...والنظم  االجتمـــاع هـــي حماولـــة معرفـــة نشـــأة ا

نس إىل حالــة يف تطورهــا وارتقائهــا مــن حالــة التجــااالجتماعيــة بــدورها ختضــع للمبــدإ نفســه 
وهـي يف عمليـة تطورهـا هـذا ختضـع لنـوعني مـن ، مرحلـة التبـاين والتخصـص :يأ .الالجتانس

فراد هلــم دور فــاأل، عوامــل داخليــة وهــي الــيت تتمثــل يف الناحيــة الفرديــة العوامــل: النــوع األول:
تمــع وفــق خواصــهم وتكــوينهم  العقلــي والعــاطفي.والنوع الثــاين: خــاص يف تشــكيل ظــواهر ا

تمــع الطبيعيــة واملناخيـة واجلغر ، عوامـل خارجيــة تتمثــل يف البيئــة فيــة الــيت تــؤثر اوهـي ظــروف ا
لتــايل علــى الظــواهر االجتماعيــة الــيت التعــدو أن تكــون جمــرد نتيجــة ألوجــه ، علــى األفــراد و

وإن كــان ، وتطورهـا شــاء الظـوارهنشـاط األفـراد يف هـذه البيئــة.فالفرد هـو العامـل احلاسـم يف إن
  ٤٨ة اليت يعيشها وتشكل طبيعته."بيئيظروف اللخيضع يف ذلك لطبيعة ا

مثـل: ثنائيـة البسـاطة ، سبنسر على جمموعـة مـن الثنائيـاتيرتكز الفكر العضوي عند ، وعليه
وثنائيـــــة املتماثـــــل ، وثنائيـــــة التبـــــاين والتكامـــــل، وثنائيـــــة الالمتجـــــانس واملتجـــــانس، والرتكيـــــب
فغايــة علــم االجتمــاع ، وثنائيــة التعــدد والتخصــص.ومن مث، وثنائيــة الــوالدة والفنــاء، واملتبــاين

تمــع وتركيبــه وعناصــره وهيئاتــه ومراحــل منــوه وتطــوره ، عنــد سبنســر هــو "حماولــة ملعرفــة نشــأة ا
 وهـي عوامـل تعمـل، وما إىل ذلك من املظاهر اليت ختلقها العوامل الطبيعية والنفسية واحليويـة

                                                           
ن - ٤٨  .١١٠- ١٠٩: ص منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية،: حممد حممد أمز
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ـــة  متضـــافرة يف عمليـــة تطوريـــة موحـــدة؛ فـــالتطور االجتمـــاعي يف نظـــره لـــيس إال عمليـــة تطوري
  .٤٩عضوية يسميها التطور فوق العضوي"

تمع نظرة بيولوجية لتايل .ويعين هذا أن سبنسر ينظر إىل ا ينظر إىل اإلنسـان علـى أنـه "، و
تمع جسمخلية يف  تمع يتكون من جمموعة من اخلال اإلنسـانية؛ فالمـانع ، ا  -وما دام ا
مــن النظــر إىل علــم االجتمــاع علــى أنــه نــوع مــن البيولوجيــا يف صــورة مكــربة.  - يــهأحبســب ر 

تمـع إال إذا مهـد  -يف نظـره -واليستطيع العامل االجتمـاعي  أن يقـوم بدراسـة حقيقيـة عـن ا
نــه اليغفــل مــا لعلــم الــنفس مــن فائــدة أم احلياة.كمــا لــلعامــة لعمبعرفــة القــوانني ا دراســةلتلــك ال
تمــــع ترجـــع يف األألن القــــو ، ة إىل العـــامل االجتمـــاعيبلنســـ حســــب  -صـــلى الـــيت تســـري ا

  ٥٠."عرفتهاىل مإإىل بواعث شخصية جيب الوصول  -اعتقاده

ولــيس علــى ، تنبــين السوســيولوجيا العضــوية عنــد سبنســر علــى فكــرة الصــراع التطــوري، وعليــه
تمعـات إىل بسـيطة ومركبـة الصراع اجلديل كما عند كارل ماركس وأجنلز؛ ربيـة حو ، وتقسـيم ا

ومبـــــدأ احلريـــــة الفرديـــــة؛ وربـــــط القـــــيم  ؛قـــــاء لألقـــــوى واألصـــــلحوصـــــناعية؛ مث القـــــول مببـــــدأ الب
للــذة واملنفعــة؛ والرتكيــز علــى حتميــة التطــور االجتمــاعي املســتمر عــرب الزمــان. و"  األخالقيــة 

يبتغــي مــن علــم االجتمــاع أن يوضــح ، نقــيض مــن كونــتالعلــى ، فقــد كــان سبنســر، لــذلك
تمــع؛ ف الطبيعــة مــن تلقــاء ضــرورة عــدم تــدخل النــاس يف العمليــات الطبيعيــة الــيت جتــري يف ا

، وحتتضن األصلح وتبتغيه.وهذا التوجه يعين يف احملصلة، نفسها متيل إىل التخلص من الطاحل
وتربيرا لفظائع املـد االسـتعماري ، ودعوة مكشوفة لتثبيتها، نة آنذاكهالرا وضاعالدفاع عن األ

                                                           
، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، طبعة االجتماع بني النظرية والتطبيقعلم : صالح مصطفى الفوال - ٤٩

 .١٤: م، ص١٩٩٦
 .١٣٩: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٥٠
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رأمسـايل العريـق ام اليضا للمنافسة االقتصادية الصـارمة يف إطـار النظـأوتربيرا ملحوظا ، ومآسيه
   ٥١لرتا."الذي كان يسود إجن

الذين أخذوا مبنهج التفسـري  يعد هربرت سبنسر من رواد علم االجتماع، وليس آخرا، وأخريا
تمعيــة تمعــات احلديثــة ، التطــوري يف دراســة الظــواهر ا تمعــات البدائيــة القدميــة  مبقارنــة ا

ت والسمات.   على مستوى املكو
   

                                                           
 .١٧٩- ١٧٨: ص ثريات اإليديولوجيا يف علم االجتماع،: مسري أيوب - ٥١
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  نقد وتقومياملطلب الرابع: 

فإن هذا التطور الذي ، على الرغم من إجيابيات النظرية العضوية كما طرحها هربرت سبنسر
ماركس القائم على كارل يدعو إليه هو تطور بيولوجي عضوي المياثل التطور اجلديل عند  

لتايل املادية التارخيية. تمع عند سبنسر قائم على الصراع ، و  .والتنافر والالجتانسفتطور ا
ية إذا كان حيتكم إىل املعايري األخالق، م على التعايش والتفاهم والتعاونولكن ميكن أن يقو 

نسانية الميكن تفسريها يف ضوء أن " احلضارة اإل خرى إىلت أاكما تذهب انتقاد  .والدينية
نساين جناز اإلضوء التعاون والعمل واإلوإمنا ميكن تفسريها يف ، مفاهيم احلرب والصراع

خطأ يف تصوره أن وصول البشرية إىل املرحلة نتج. كما تذهب إىل أن سبنسر قد أامل
رخيه الصناعية سوف يضع حدا حلالة الصراع واحلرب اليت ظل اإلنسان يعانيها على مدى 

ن أ لتها أكثر الدول تقدما احلروب يف التاريخ هي اليت أشع بشععلى هذا الكوكب. وفاته 
  ٥٢صناعة والعلم والتكنولوجيا."يف ال

والـدفاع عـن الرأمساليـة ، واحلرب والتطـور تغلب على نظرية سبنسر إيديولوجية الصراع، وعليه
قـوى وتثبيت قانون البقـاء لأل، أ العملومبد، الفرديةمبدإ و ، ومتجيد احلرية، الليربالية اإلجنليزية

  واألصلح.

تمعالنظرية العضو  أن، مما سبق ذكره، يتبني لنا، وخالصة القول  ية نظرية بيولوجية تشبه ا
رة عن خلية عضوية يف فاإلنسان عبا، .ومن مثيف تطوره ونشوئه وارتقائه، لكائن احلي
تمع يتطور بتطور هذا اجلسم ومنائه. وخيضع التطور للنشوء واالرتقاء واالحنالل. ، جسم ا

رتقائية ونشوئية صراعية تؤمن فالنظرية العضوية عند هربرت سبنسر نظرية ا، ومن مث
وثناية ، وثنائية التماثل والتباين، مثل: ثنائية البساطة والرتكيب، مبجموعة من الثنائيات
  وثنائية التباين والتكامل...، املتجانس والالمتجانس

                                                           
للمشكالت النظرية دراسة حتليلية : اإليديولوجيا وأزمة علم االجتماع املعاصر: نبيل السمالوطي - ٥٢

 .١٤٨: م، ص١٩٧٥، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، طبعة واملنهجية
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  النظرية الوظيفية الكالسيكية: لثاملبحث الثا

لكــائن  تمــع  تمــع يتكــون تنبــين املقاربــة الوظيفيــة علــى تشــبيه ا العضــوي احلــي. مبعــىن أن ا
كـل عنصـر مـن هـذه العناصـر وظيفـة مـا يؤدي  و  .من جمموعة من العناصر والبنيات واألنظمة

ذا تمعي. و تمع ، يرتابط كل عنصر يف النسق بوظيفة ما. ومن مث، داخل هذا اجلهاز ا فا
اظ علـــى املكتســـبات يهـــدف إىل حتقيـــق التـــوازن واحلفـــ، نظـــام متكامـــل ومـــرتابط ومتماســـك

تمعية. و  تمع. -مثال -يقوم الدين والرتبية ، من مثا   حلفاظ على توازن ا

رســــــونز ، وخــــــري مــــــن ميثــــــل هــــــذه املقاربــــــة الفرنســــــي إميــــــل دوركــــــامي واألمريكيــــــان تلكــــــوت 
)Talcott Parsons(٥٣ )وروبرت مريتونR.Merton (وقـد   على سبيل التمثيـل.٥٤

  ري يف سنوات اخلمسني من القرن املاضي.كان هلذه النظرية إشعاع كب

تمع نظاما معقدا تعمـل شـىت أجـزاؤه سـو لتحقيـق  ويعين هذا أن النظرية الوظيفية تعترب " ا
تــه. فــإن علــى علــم االجتمــاع استقصــاء ، ووفقــا هلــذه املقاربــة االســتقرار والتضــامن بــني مكو

تمـع  تمـع بعضـها بـبعض وصـلتها  ت ا برمتـه.وميكننا علـى هـذا األسـاس أن عالقة مكـو
ظهار صـلتها بغريهـا مـن ، املعتقدات الدينية والعادات االجتماعية، على سبيل املثال، حنلل

تمع تمع املختلفة تنمو بصورة متقاربة بعضها مع بعض. ؛مؤسسات ا   ألن أجزاء ا

فــإن علينــا أن ، يــةولدراســة الوظيفــة الــيت تؤديهــا إحــدى املمارســات أو املؤسســات االجتماع
تمع.وطاملـــا اســـتخدم الوظيفيـــون ، حنلـــل مـــا تقدمـــه املســـامهة أو املمارســـة لضـــمان دميومـــة ا

تمــــع مبــــا ينــــاظره يف ، ومــــنهم كونــــت ودركــــامي ة العضــــوية للمقارنــــة بــــني عمــــل ا مبــــدأ املشــــا
تمع وأطرافه تعمل سو كمـا ،  ةوبصورة متناسق، الكائنات العضوية.ويرى هؤالء أن أجزاء ا

تمــع مبجمله.وليتســىن لنــا دراســة أحــد أعضــاء ، تعمــل أعضــاء اجلســم البشــري ملــا فيــه نفــع ا
                                                           
53 -Parsons, Talcott: The social System.tavistock, London, 1952. 
54 - Merton, Robert K: Social theory and social structure.Glencoe, 
Free Press, 1957. 
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عضـاء اجلسـم األخـرى علينا أن نبني كيفية ارتباطـه فإن ، كالقلب على سبيل املثال،  اجلسم
يـؤدي القلـب دورا حيـو يف اسـتمرار احليـاة ، ووظائفه.وعند ضخ الدم يف سائر أجزاء اجلسم

ملثليف ا تمع يتطلب منا ، لكائن احلي.و ا أحد تكوينات ا فإن حتليل الوظائف اليت يقوم 
تمع   ٥٥ودوام عافيته."، أن نبني الدور الذي تلعبه يف استمرار وجود ا

مثـــل: ، تنبـــين النظريـــة الوظيفيـــة علـــى جمموعـــة مـــن املبـــادىء واملفـــاهيم األساســـية، ومـــن هنـــا
ة العضـــوية، و البنــاء االجتمــاعيو ، والعالقــات املختلفــة، النســقو ، الوظيفــةو ، العنصــر ، املشــا
، واملعوقـات الوظيفيـة، الوظيفيـةالبـدائل ، و املتطلبـات الوظيفيـةو ، واملكانـة االجتماعيـة، والـدور

، التضـــــامن العضـــــوي، و واجلـــــزء يف خدمـــــة الكـــــل، والوظـــــائف الكامنـــــة، الوظـــــائف الظـــــاهرةو 
التماســك ، و االتســاق واالنســجام، و األدوار احليويــة، و ازنوالنظــام والتــو ، واحملافظــة واالســتقرار

  االجتماعي مقابل مبدإ التجزئة والصراع..

ـــال الرتبـــوي علـــى ســـبيل املثـــال إن " املدرســـة الوظيفيـــة تشـــدد علـــى أمهيـــة فـــ، وإذا أخـــذ ا
تمـــــع ـــــى النظـــــام واالســـــتقرار يف ا ـــــي يف احلفـــــاظ عل ـــــى اإلمجـــــاع  .االجتمـــــاع األخالق ويتجل

تمــع يف القــيم نفســها.ويرى الوظيفيــون أن  األخالقــي هــذا عنــدما يشــرتك أغلــب النــاس يف ا
ويرتكــز التــوازن االجتمــاعي علــى وجــود ، النظــام والتــوازن ميــثالن احلالــة االعتياديــة للمجتمــع

تمع. دين يؤكد كان يعتقد أن ال،  على سبيل املثال، إن دوركامي إمجاع أخالقي بني أعضاء ا
لقيم االجتماعية اجلوهرية لتايل يف صياغة التماسك االجتماعي.، متسك الناس    ويسهم 

ورمبا كان التفكري الوظيفي حيتل مكانة الصدارة بني التقاليد النظرية يف علم االجتمـاع لوقـت 
رســــونز وروبــــرت مريتــــون، طويــــل ت املتحــــدة.وكان تلكــــوت  ــــل  ، والســــيما يف الــــوال وقــــد 

ا ، أبرز الداعني إىل هذا التيار، كالمها من أفكار دوركامي غري أن الشعبية اليت كانت تتمتع 
بعــد أن اتضــح ماتعانيــه مــن أوجــه ، املدرسـة الوظيفيــة قــد مالــت إىل األفــول يف اآلونــة األخــرية

ـا تغـايل يف التشـديد علـى العوامـل القصور والثغرات.  ومن مجلة ما يوجـه هلـا مـن انتقـادات أ
                                                           

 .٧٤: ص علم االجتماع،: أنتوين غيدنز - ٥٥
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املؤديـــة إىل التماســـك االجتمـــاعي علـــى حســـاب العوامـــل األخـــرى الـــيت تفضـــي إىل التجزئـــة 
والصــــراع.إن الرتكيــــز علــــى نــــواحي االســــتقرار والنظــــام يعــــين التقليــــل مــــن أمهيــــة التقســــيمات 
تمع على أساس الطبقة والعرق واجلنس.كما أن الوظيفيني مييلون  ت اليت تنشأ يف ا والتفاو

تمــع.ويرى كثــري مــن النقــاد أن التحليــل  إىل التقليــل مــن دور الفعــل االجتمــاعي اخلــالق يف ا
تمعــات صــفات اجتماعيــة التوجــد فيهــا. ذلــك أن الــوظيفيني   الــوظيفي يســبغ علــى بعــض ا

وإن لــه أهــدافا علــى الــرغم مــن أن هــذه املفــاهيم ، كثــريا مــا يقولــون: إن للمجتمــع حاجــات
  "٥٦التصدق إال على األفراد من البشر.

واسـتخدام املـنهج املقـارن كمـا ، يستند االجتاه الوظيفي إىل التجربة العقليـة، ومن جهة أخرى
تمع وحتليلها.، وكيفا ت يف ا   ومالحظة النتائج املرتتبة على حدوث االضطرا

يهـدف إىل خلــق ، ومـن أهـم االنتقـادات املوجهـة إىل هـذا االجتـاه أنـه تيـار إيـديولوجي حمـافظ
ـــــاجمتمـــــع مـــــنظم ومت ـــــو مـــــن الصـــــراع والتناقضـــــات ، ناســـــق ومتماســـــك ومســـــتقر اجتماعي خيل

يعتـــرب النظـــام أو التـــوازن أو االســـتقرار اهلـــدف املنشـــود الـــذي يســـعى إليـــه هـــذا ، اجلدلية.لـــذا
تقول وسيلة خزار:" جيمع النقاد علـى الطـابع اإليـديولوجي ، االجتاه السوسيولوجي. ويف هذا
الــذي يتضــح جبــالء يف قيامــه علــى مســلمة أساســية تتمثــل و ، احملــافظ لالجتــاه البنــائي الــوظيفي

كيـــده املبـــالغ فيـــه ألمهيـــة التكامـــل والتـــوازن ، يف وحـــدة وتـــرابط أجـــزاء النســـق ووظائفـــه ويف 
تمـــع تمـــع اإلنســـاين ، واالســـتقرار داخـــل ا هـــذا فضـــال عـــن اعتمـــاده الكبـــري علـــى تشـــبيه ا

تمع مرادفة للن، لكائن احلي ومرضه مرادفا للصراع.لقد حاول ، ظامحىت أصبحت صحة ا
االجتـــــاه البنـــــائي الـــــوظيفي بكـــــل جهـــــة أن يلغـــــي فكـــــرة وجـــــود تناقضـــــات داخـــــل األنســـــاق 

ت ذلك من املستحيل وغري املقنع، االجتماعية نظـرا إىل عـدم القـدرة علـى إغفالـه يف ، وملا 
لـة اسـتثنائية تعـرب تبىن الكثري من أصحاب هـذا االجتـاه مبـدأ وجـوده علـى أنـه حا، واقع احلياة
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مع التأكيد أن التوازن والتكامـل مهـا احلالـة الطبيعيـة الـيت متثـل النمـوذج ، عن مرض اجتماعي
  ٥٧األمثل للنظام."

، الرأمساليــة احملافظــة. ويف هــذاتوجهــات يــدافع هــذا االجتــاه عــن القــيم البورجوازيــة و ، ومــن هنــا
سره إىل تمع  رسونز ا أو إىل رمـوز جمـردة ، جمرد قيم ومعـايري يقول رايت ميلز:" لقد حول 

ا، توجــــد مســــتقلة عــــن البشــــر وأغفــــل متامــــا األســــاس االقتصــــادي ، وتفــــرض علــــيهم ســــلطا
وعـــرب بوضـــوح عـــن احنيـــازه اإليـــديولوجي للطبقـــة احلاكمـــة. واإلنســـان ، والسياســـي للمجتمـــع

ويتكيــــف ولكــــن عليـــه أن خيضــــع هلـــا ، عنـــده غـــري قــــادر علـــى تغيــــري هـــذه األنســــاق القيميـــة
  ٥٨معها."

رســـونز علـــى فكـــرة التــــوازن عـــن طريـــق اخلضـــوع للمعـــايري الســــائدة  :ويضـــيف كيـــد  " إن 
  .٥٩إمنا هو حتذير من أي مترد أو حماولة لتغيري األوضاع القائمة"، واملشرتكة بني الناس

مبـارك مـن و  مفـوضيبحـث عـن اسـتقرار جمتمعـي ، فبارسونز مفكر اجتماعي حمافظ، ومن مث
رســـــونز أن بواعـــــث وأهـــــداف األفعـــــال االجتماعيـــــة ، هـــــذاهللا.ويف  يقـــــول بوبـــــوف:" يقـــــرر 

دوار ، الحتــددها األســباب املاديــة بــل حتــددها ســيكولوجية األفــراد بوصــفهم ممثلــني يقومــون 
ـا مطلقـة وأبديـة، حمددة هلـم مـن قبـل ألن مصـدرها هـو جمـال غـري ، حتـددها القـيم الـيت يعتربو

رســونز مــع كــل مــن يــربرون للســلطة حكمهــا يف  ، .وهنــاإنــه هللا :أي .حســي أو جتــرييب يتفــق 
ا ممثلة إلرادة هللا. دعاء أ   "٦٠كل زمان 

                                                           
 .٢٠٩: ، صاإليديولوجيا وعلم االجتماع: وسيلة خزار - ٥٧
)،دار املعارف، القاهرة، مصر، الطبعة اخلامسة، (دراسة نقدية النظرية يف علم االجتماع: مسري نعيم أمحد - ٥٨

 .٢١٠: م، ص١٩٨٥
 .٢١٠: )، ص(دراسة نقدية علم االجتماعالنظرية يف : مسري نعيم أمحد - ٥٩
 .٢١٠: نفسه، ص: مسري نعيم أمحد - ٦٠
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رســـونز، ومـــن هنـــا ، ويف هـــذا الصـــدد .تصـــورا حمافظـــا للوجـــود، ضـــمن آرائـــه النظريـــة، حيمـــل 
ســيس نظريــة عامــة للفعــل رســونز تكمــن يف أنــه يــدعي  :" إن مشــكلة  ، يقــول خضــر زكــر

ـــق  ـــع البلـــدانتنطب بينمـــا هـــو يف الواقـــع يـــدعو ، وخمتلـــف األزمـــان، علـــى مجيـــع النـــاس يف مجي
ويــربر عالقاتــه ومؤسســاته وأنظمــة ، للحفــاظ علــى النظــام الرأمســايل القــائم يف بلــده (أمريكــا)

تمعـــات، القـــوة فيـــه تمعـــات ، بوصـــفها األســـس الـــيت تقـــوم عليهـــا مجيـــع ا أو علـــى األقـــل ا
، الــــيت تســــودها القــــيم املشــــرتكة).وتعرب حبوثــــه يف نظــــم القرابــــة، تكاملــــةامل، املرغوبــــة (املســــتقرة

ت الواقعيـة ، وتنظيمـات القـوة، والطبقات االجتماعية وغريهـا مـن البحـوث الـيت تتنـاول البيـا
تمعات   تعبريا واضحا عن النزعة املذكورة...، لبعض ا

ــم يــؤدون أعمــاهلم إمــا أن التــدريج وعــدم املســاواة بــني النــاس يعــود  -مــثال -إنــه يــرى  إىل أ
م جيــــري تقوميهمــــا وترتيبهمــــا يف درجــــات أكمــــا ،  بشــــكل جيــــد أو رديء م وكفــــاء ن مهــــار

ثـــري القـــوى املهيمنـــة؟ أال يـــتحكم رأس املـــال االحتكـــاري  ومراتـــب.أين نظـــام امللكيـــة؟ وأيـــن 
دان مكـان بكثري من آليات التفاوت؟ هـل مقيـاس الكفـاءة والفعاليـة وحـدمها مهـا اللـذان حيـد

تمع الرأمسايل املعاصر؟"   ٦١الفرد أو اجلماعة يف ا

نفصام النظرية عـن الواقـع فأصـحابه يتبنـون فكـرة النظـام واالسـتقرار.يف ، ويتميز هذا االجتاه 
ألزمة والتناقضات اجلدية البـارزة واحلـادة. ويف هـذا السـياق، حني يقـول أمحـد ، يتسم الواقع 

أصــحاب الفكــر احملــافظ أن الفجــوة قــد أصــبحت أكثــر اتســاعا جمــدي حجــازي:" لقــد رأى 
نظـرا إىل أن شـواهد الواقـع التشـري إىل ، والفكر السسويولوجي السـائد، الشواهد الواقعية بني

أصــبح ، صــيل االســتقرار كهــدف ســعى إليــه رجــال هــذا الفكــر. وإزاء هــذا املوقــف املــأزوم
يتمثــل يف كيفيــة التوصــل إىل ، لعشــرينمــن وجهــة نظــر علمــاء القــرن ا، هــدف علــم االجتمــاع

                                                           
ت سوسيولوجية: خضر زكر - ٦١ : م، ص١٩٩٨، األهايل للطباعة النشر والتوزيع، دمشق، سورية، طبعة نظر

٢١٣- ٢٠١٢. 
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، أو حماولــــة ختطيهــــا مــــن جانــــب، احلبكــــة املنهجيــــة والصــــياغة النظريــــة املقنعــــة ملفهــــوم األزمــــة
  ٦٢ومواجهة الفكر الراديكايل من جانب آخر."

إىل أن االجتــاه الــوظيفي هــو تيــار سوســيولوجي يركــز علــى البنيــة والوظيفــة.  خنلــص، وهكــذا
تمع بوظيفة مافهو تصور بنيو ، ومن مث ويكون اهلـدف مـن  .ي نسقي يربط كل عنصر يف ا

ذلــك كلــه هــو حتقيــق النظــام واالســتقرار والتــوازن والتضــامن.بيد أن هــذا االجتــاه يغلــب عليــه 
يــــدافع عــــن التواجــــد الليــــربايل ، الطــــابع اإليــــديولوجي احملــــافظ مــــن جهــــة. ومــــن جهــــة أخــــرى

تمـععتباره النظام االقتصادي ، البورجوازي ، البديل الذي يؤدي إىل احلفاظ علـى ثوابـت ا
  متاسكه اجتماعيا وطبقيا واقتصاد ونفسانيا.مراعاة و 

  

  

  

  

  

   

                                                           
القاهرة، مصر،  ، دار قباء،رؤية نقدية للنظرية السوسيولوجية: علم اجتماع األزمة: أمحد جمدي حجازي - ٦٢

 .١٠٤: م، ص١٩٩٨طبعة 
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 : نظرية الفعل االجتماعيلثاملبحث الثا

من أهم السوسيولوجيني األملان الذين أخذوا بنظرية الفعل االجتماعي.  يعد ما كس فيرب
ويله وهدف السوسيولوجيا عند ماكس فيرب هو مع تفسري هذا ، فهم الفعل االجتماعي و

لفعل سلوك الفرد أو اإلنسان داخل  ر والنتائج. ويقصد  آل الفعل املرصود سببيا بربطه 
تمع صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاجا ألمر ، مهما كان ذلك السلوك ظاهرا أو مضمرا، ا

معىن ذاتيا لدى اآلخر  -والتفاعل أثناء التواصل  -يتخذ هذا الفعل ، . ومن مث٦٣خارجي
لذات واملقصدية. أي: اإلجابة عن ، أو اآلخرين مادام هذا الفعل االجتماعي مرتبطا 

سؤال جوهري أال وهو: كيف يرى الناس سلوكهم ويفسرونه؟ مبعىن أن " الفعل اإلنساين 
تمعي فهو السوك ، عند فيرب هو السلوك الذي حيمل داللة ومعىن وهدفا. وأما الفعل ا

من داللة ومعىن ، يف سلوك اآلخرين، الذي يسلك جتاه اآلخرين من خالل مايراه
  ٦٤وهدف."

ا أشياء موضوعية تمعية على أ فإن ماكس فيرب ، وإذا كان إميل دوركامي يدرس الظواهر ا
لتفاعل بني الذوات واألغيار. ويتخذ  يدرس الفعل أو السلوك االجتماعي الذي يتحقق 

فقد انتقل ماكس فيرب بعلم االجتماع من عامل ، فعل معىن ذاتيا وغرضيا. ومن هناهذا ال
أو من الشيء ، األشياء املوضوعية إىل األفعال اإلنسانية.أي: انتقل من املوضوع إىل الذات

إىل اإلنسان. كما جتاوز املقاربة الوضعية حنو املقاربة اهلريمونيطيقية اليت تقوم على الفهم 

                                                           
63 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, La 
découverte, Paris, France, 2006, p: 50. 

املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الدار  ،االجتاهات واملدارس يف علم االجتماع: عبد هللا إبراهيم - ٦٤
 .٩٦: ص م،٢٠١٠البيضاء، املغرب، الطبعة الثانية 



 

57 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

ذاوالتأويل ا ضمن مسار علم ، قد أحدث قطيعة إبستمولوجية، لذايت اإلنساين. و
بتأسيس مدرسة الفعل االجتماعي أو املدرسة التأويلية أو اهلريمونيطيقية أو ، االجتماع

  ).la sociologie compréhensiveسوسيولوجيا الفهم (

مل لعلم االجتماع  " أن فيرب -حسب نيقوال تيماشيف -ويعين هذا  أن حيتفظ  كان 
 - كما يذهب فيرب  -مبيزات العلوم الروحية. فضال عن ميزات العلوم الطبيعية. وهذه امليزات

الكائنات البشرية يرتكز على احلقيقة اليت مؤداها أن ، تكمن يف حتقيق ضرب من الفهم

م ببناء األفعال اإلنسانية ففي دراسات اجلماعات . تكون على وعي مباشر وإدراك 

نستطيع أن نفهم األفعال واملقاصد الذاتية للفاعلني الذين ميثلون  -مثال -االجتماعية

  أعضاء اجلماعات.

وكل ما ، حركات الذرات -ذه الطريقة -فإننا النستطيع أن نفهم ، أما يف العلوم الطبيعية
لقد نستطيع أن نفعله هو أن نالحظ فقط أو نستنتج االنتظام القائم بني هذه احلركات. و 

) عن التعارض القائم بني العلوم االجتماعية والعلوم Maciverعرب روبرت ماكفر (
اية األمر وقائع  الطبيعية بشكل أكثر وضوحا حينما قال: إن الوقائع االجتماعية هي يف 

، أو حتديد سعر من األسعار، فحينما نعرف أسباب سقوط حكومة من احلكومات .مدركة
ت أو أسباب حدوث إضراب من أو اخنفاض معدل املواليد يف جمتمع من ، اإلضرا

تمعات عن معرفتنا ألسباب  -يف جانب هام وحيوي -فإن معرفتنا هذه ستكون خمتلفة، ا
ملسافة اليت تفصله عن األرض، سقوط األمطار أو ظروف جتمد ، أو احتفاظ القمر دائما 

ت من النيرتوجني، السوائل اليت من النوع الثاين ميكن معرفتها فقط فالوقائع ، أو إفادة النبا
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من  -إىل حد ما -فيمكن معرفتها، أما الوقائع اليت من النوع األول، من اخلارج
  ٦٥الداخل."

تمع(  يف كتابه، يعرف ماكس فيرب السوسيولوجيا، وبناء على ما سبق ) االقتصاد وا
ويلهقائال: " علم االجتماع هو العلم الذي يعىن بفهم الفعل أو  ، النشاط االجتماعي و

  ." ٦٦وتفسري حدثه ونتيجته سببيا

يدرس عند ، يدرس علم االجتماع الفعل أو العمل أو النشاط االجتماعي. يف حني، إذاً 
تمعية. فهنا حيضر البعد اإلنساين الذايت مقابل البعد االجتماعي ، دوركامي الظواهر ا

ن املوضوع.املوضوعي الشيئي. أي: حضور الذات يف مقابل   Philipe( ويرى فيليب كا
Cabin)وجان فرانسوا دورتيه (Jean-François Dortier(  أن السوسيولوجيا عند

فيرب" هي علم خبصوص الفعل االجتماعي. وهو يرفض احلتمية اليت ميتدحها ماركس 
د ويعتق، ودوركامي اللذان حيبسان اإلنسان ضمن نسيج من الضغوط االجتماعية غري الواعية

ا نسبية. إمنا ، ليس املقصود قوانني مطلقة فيرب أن هذه الضغوط وهذه احلتميات التعدو كو
تمع نتاج لفعل  توجهات ترتك على الدوام مكا للصدفة وللقرار الفردي. وهو يعترب أن ا
ت العقالنية.إن توضيح االجتماعي  األفراد الذين يتصرفون تبعا للقيم والدوافع وللحسا

ج -إذاً -يعين  التنبه إىل الطريقة اليت يوجه حبسبها الناس فعلهم.هذا النهج هو 

                                                           
حممود عودة وآخرون، دار املعارف، : ترمجة ،طبيعتها وتطورها: نظرية علم االجتماع: نقوال تيماشيف - ٦٥

  .٢٦١: ، ص١٩٨٣القاهرة، مصر، الطبعة الثامنة 
66 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 
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عن ، السوسيولوجيا التفهمية. يقول فيرب:" إن ما ندعوه سوسيولوجيا هو علم مهمته الفهم
ويل النشاط االجتماعي."   ٦٧طريق 

تمع يتكون من جمموعة من األشخاص الذين يقومون بسلوكيات أو أ فعال ويعين هذا أن ا
وهذه األفعال هي جوهر علم االجتماع. ويعين هذا أن مقاربة ماكس فيرب ، أو أعمال

تمع، مقاربة فردية ويعين هذا أن .يف إطاره التواصلي والتفاعلي، تدرس سلوك الفرد داخل ا
على عكس األشياء ، ولسلوكه معىن وقصد، يتصرف عن وعي وهدف، اإلنسان كائن واع

وفهم ، ضرورة فهم العامل يف ضوء أفعال الفرد، لدراسة العلمية. هنااليت ميكن إخضاعها ل
ا. ويستوجب فهم العامل دراسة سلوك األفراد داخل  ها ودالال مقاصدها وأهدافها ونوا

تمع ا. ويقرتب هذا من البعد التواصلي ، ا ورصد دالالت األفعال ومعانيها ومقصد
  التفاعلي. 

ول أنتوين غيدنز:"إذا كانت املنظورات الوظيفية والصراعية تؤكد يق، ويف هذا السياق أيضا
تمع وتؤثر يف السلوك البشري ت الفعل االجتماعي تويل ، أمهية البىن اليت توجه ا فإن نظر

تمع يف تكوين هذه البىن ويربز .قدرا أكرب من األمهية لدور الفعل والتفاعل بني أعضاء ا
 استيعاب املعاين اليت ينطوي عليها الفعل االجتماعي يف -هنا  -دور علم االجتماع 

التفسري طبيعة القوى اخلارجية اليت تدفع الناس إىل منط معني من األفعال.وإذا  ، والتفاعل
ا  ت الوظيفية والصراعية تطرح النماذج النظرية حول الطريقة اليت يعمل  كانت املقار

تمع برمته ل االجتماعي يركزون على حتليل األسلوب الذي فإن امللتزمني بنظرية الفع، ا

                                                           
ن وجان فرانسوا دورتيه -  ٦٧ س حسن، دار الفرقد، دمشق، سورية، الطبعة : ، ترمجةعلم االجتماع: فيليب كا إ

 .٤٨-٤٧: م، ص٢٠١٠األوىل 
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تمع  يتصرف به الفاعلون األفراد أو يتفاعلون به فيما بينهم من جهة. وفيما بينهم وبني ا
  من جهة أخرى.

عتباره أول الداعني إىل تبين منظور الفعل  ويشار إىل فيرب يف أكثر األحيان 
مهية البىن االجت ماعية مثل الطبقات واألحزاب السياسية االجتماعي.فرغم أنه اعرتف 

ا ، واصحاب املكانة وآخرين فإنه اعتقد يف الوقت نفسه أن األفعال االجتماعية اليت يقوم 
األفراد هي اليت ختلق مثل هذه البىن.وقد جرى يف وقت الحق تطوير هذا املوقف بصورة 

ت املتحدة بصورة منهجية يف أوساط املدرسة التفاعلية الرمزية اليت برزت وشاعت  يف الوال
فكار ماكس فيرب غري أن أصوهلا املباشرة   ثرت هذه املدرسة بصورة غري مباشرة  خاصة.و

  ٦٨م)."١٩٣١-١٨٦٣كانت يف أعمال الفيلسوف األمريكي جورج هربرت ميد (

هو دراسة التفاعل االجتماعي بني  -حسب ماكس فيرب -ويعين هذا أن علم االجتماع 
تمع األفراد داخل وكيف يوجهون سلوكهم يف ، وكيف يعطي الناس فهما ذاتيا للعامل، ا

إطار هذا النوع من الفهم. أي: فهم نوا هذا الفعل االجتماعي وأسبابه. ويعين هذا أن 
كما جند ذلك عند الوضعيني الذين ،  بدل التفسري السبيب أو العلي منهجه قائم على الفهم

ية. ويعين هذا حضور الذات املؤولة يف الفعل االجتماعي. ينتمون إىل املدرسة الدوركامي
رخيي معني. والميكن فهم هذا السلوك  والميكن فهم هذا الفعل السلوكي إال يف سياق 

  االجتماعي إال ضمن ثقافة معينة مرتبطة مبجموعة من القيم املتعارف عليها.

ردة كما كان يفعل أضف إىل ذلك أن اهلدف من علم االجتماع ليس هو بناء النظر  ت ا
متياز، الوضعيون أو التفسرييون الدروكامييون رخيي  يقول لورن ، ويف هذا .بل هو علم 

                                                           
 .٧٦: نفسه، ص: أنتوين غيدنز - ٦٨
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):" وهلذا كان على هذا الطموح النظري أن يتفادى Laurent Fleuryفلوري (
 L’écoleاالكتفاء بصياغة قوانني جمردة كتلك اليت كانت تدعو إليها املدرسة احلدية (

marginaleلتحديد كارل منجر (، ) النمساوية -١٨٤٠)Carl Mengerو
رخييا١٩٢١ إذ ليس غرض العلوم االجتماعية أبدا ، . على علم االجتماع أن يبقى علما 

فهذا وهم كان ينكره على الوضعيني الذين يريدون بلوغ حقيقة الواقع ، صياغة قوانني مشولية
سيس علوم الثقافة على منط علوم الطبيعة يف معمعة ما كان يسمى طرح املناهج  زاعمني 

كان موقع ماكس فيرب واضحا إىل جانب ،  الذي يضع علوم الطبيعة يف مواجهة علوم الثقافة
رخيي.، أنصار علوم الثقافة    "٦٩معرفا علم االجتماع كعلم 

ضمن ، تمعتعىن السوسيولوجيا الفيبريية بدراسة أفعال األفراد يف عالقة ببنية ا، وعليه
  نظرية التفاعل االجتماعي أو نظرية التأثري والتأثر.

) الــذي يــرفض Boudon( ٧٠راميــون بــودون، يف جمــال الرتبيــة والتعلــيم، وميثــل هــذا التوجــه
علـى أســاس أن املدرســة تعيــد إنتــاج الطبقــات ، تصـورات املدرســة الوظيفيــة واملقاربــة الصــراعية

ا فضاء للصراع ، االجتماعية نفسها   بني الطبقة املهيمنة والطبقة اخلاضعة.وأ

وينفــــي راميــــون بــــودون أن تكــــون هنــــاك روابــــط قويــــة بــــني الالمســــاواة التعليميــــة والالمســــاواة 
تمــع لــيس هــو الســبب يف هــذه الالمســاواة الرتبويــة بــل يعــود ذلــك ، االجتماعيــة. مبعــىن أن ا

م الذاتيــة، إىل اختيــارات األفــراد أنفســهم م، وقناعــا ت ، الشخصــية وقــرارا بنــاء علــى حســا
ا الواقعية، اخلاضعة ملنطق الربح واخلسارة األسر ا املستقبلية.، وطموحا   ورغبا

                                                           
 .٢٥- ٢٤: ، صماكس فيرب: لورن فلوري - ٦٩

70- Boudon.R: L'inégalité des chances, Paris, Armand Colin, 1973. 



 

62 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

فبعــد أن كانــت احلاصــلون علــى الــدبلومات والشــهادات حيصــلون علــى الوظــائف واملناصــب 
واحنصــــــر ســــــوق ، وكثــــــرت الشــــــهادات والــــــدبلومات، ازداد املتعلمــــــون بكثــــــرة، املناســــــبة هلــــــم

أصـــبحت املدرســـة التـــوفر للجميـــع الفـــرص نفســـها مـــن احلظـــوظ واالمتيـــازات. ، ل.لذاالشـــغ
، مثـــــل: الصـــــراع الطبقـــــي واالجتمـــــاعي والثقـــــايف، ولـــــيس هـــــذا عائـــــدا إىل أســـــباب خارجيـــــة

بـل يعـود ذلـك إىل اختيـارات األسـرة ، واهلـابيتوس العـائلي كمـا يقـول أنصـار املقاربـة الصـراعية
فهنـــاك مـــن األبنـــاء مـــن يرغـــب يف وضـــع  .الـــربح واخلســـارةومنظورهـــا إىل املدرســـة مـــن حيـــث 
ئهم املهين فالبكـالور ، والجيدون حرجا يف ذلك أو ظلمـا. وهكـذا، اجتماعي يشبه وضع آ

ح اقتصادية ولكن ، لنسبة ألبناء الطبقة العمالية تشكل فرصة التعوض من أجل حتقيق أر
رحبــا حقيقيــا هلــم إال إذا اســتمروا يف التعلــيم  لنســبة ألبنــاء األطــر العليــا التعــين تلــك الفرصــة

م إىل الشهادة أو الـدبلوم.فأن  اجلامعي الطويل. ويعين هذا اختالف رغبات األفراد ومنظورا
لنســـبة ألبنـــاء األطـــر  لنســـبة البـــن عمـــايل ربـــح كبـــري وفرصـــة التعـــوض.ولكن  تكـــون معلمـــا 

اإلقبــال ، و  مـدى الرغبــة يف املدرسـةفـإن ذلــك اليـنفعهم يف شــيء. ويعـود هـذا كلــه إىل، العليـا
ولــيس إىل اخــتالف ، عليهــا. ويعــين هــذا أن الالمســاواة املدرســية راجعــة إىل الرغبــات الفرديــة

الرأمســـال الثقـــايف أو إىل طبيعـــة الطبقـــة املهيمنـــة أو إىل قاعـــدة إنتـــاج الطبقـــات نفســـها. وإذا  
تمــع الليــربايل يف كانــت املســاواة مغيبــة إىل حــد مــا تمعــات فإ، ا حلريــة. أمــا يف ا نــه يتميــز 

  فهناك مساواة بدون حرية. ، االشرتاكية

" وعلـى خـالف النظريــة احلدسـية هـذه تبــني النظريـة العقالنيـة أن االصــطفاء الـذايت يـتم علــى 
لغة الدقة واخلصوصية راميـون بـودون مـن أشـهر  ويعد املفكـر الفرنسـي.أساس حمكات عقلية 

ال حتليــل االصــطفاء املدرســي. فالتلميــذ يقــرر هنــا بصــورة واعيــة مــا ممثلــي هــذا االجتــاه يف جمــ
ويقدر ، يدرس الظروف والعوامل واملتغريات املختلفة، يرتتب عليه يف الشأن املدرسي.ومن مث

وهو يف كل األحوال اليتخذ قراره بناء .إمكانية املتابعة أو أفضلية الرتك والتخلي عن الدراسة
يبـدو أن اختـاذ القــرار ، طان أو العفويـة احلــرة يف اختـاذ القرار.وهنـاعلـى فرضـية احلـدس واالسـتب
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خــذ بعــني االعتبــار املخــاطر وحــدود النفقــات  لتخلــي أو الــرتك يعتمــد علــى موازنــة دقيقــة 
  "٧١ويتحدد مثل هذا القرار وفقا لعوامل ومتغريات.، والعائدات

تمعية أو الواقعيـة يف حتديـد ويعين هذا إذا كان أنصار املقاربة الصراعية قد أخذوا  حلتمية ا
علــى أسـاس أن الفــرد حــر يف أفعالــه ، فــإن راميـون بــودون قــد أخــذ بنظريـة الفعــل، مصـري الفــرد

علــى صــناعة  واختياراتــه. ويعــين هــذا أن نظريــة الفعــل االجتمــاعي تــرى أن " األفــراد قــادرون
م م وفعاليا سيسا على مبادرا   االجتماعية. مصريهم املدرسي واملهين 

ت ميكـــن اإلشـــارة إىل مدرســـة املفكـــر الفرنســـي  ومـــن أهـــم االجتاهـــات األساســـية هلـــذه النظـــر
بــودون الــذي لطاملــا يركــز يف دراســاته وأحباثــه علــى أمهيــة العوامــل املســتقبلية يف حتديــد مصــري 

فــــإن ، الفـــرد ومســـتقبله.فإذا كـــان املاضـــي عنـــد احلتميـــني هـــو الـــذي حيـــدد مالمـــح املســـتقبل
ســتقبل عينــه هــو الــذي يرســم املصــري عنــد األفــراد وفقــا ألنصــار النظريــة الفرديــة.ومن هــذا امل

م الشـــــديدة إىل الثقـــــافويني الـــــذين يعتقـــــدون أن هـــــدف  املنطلـــــق يوجـــــه الفردانيـــــون انتقـــــادا
ن املدرسـة قـادرة علـى فـرض قوانيهـا ، االصطفاء هو إعادة إنتاج البىن االجتماعية القائمـة و

  ٧٢"على األفراد.

لالمسـاواة االجتماعيـة والطبقيـة ، وهكـذا يـرى راميـون بـودون أن الالمسـاواة الرتبويـة التـرتبط 
م الشخصـــية، لألفـــراد بـــل تعـــود إىل االختيـــارات احلـــرة، والثقافيـــة م الذاتيـــة، وقـــرارا ، وقناعـــا

ا جيدا حني التعامل مع املدرسة.  م اخلاصة اليت يضعو   وحسا

 .نظريـة الفعـل االجتمـاعي مـع مـاكس فيـرب نظريـة سوسـيولوجية مغـايرةعـد ت، وخالصة القول
اختالفــا كبــريا مــع نظريــة إميــل دوركــامي يف تشــييء الواقــع  اخمتلفــ فكــر اتعتــرب كــذلك تصــور و 

تمــع تمعــي. ويعــين هــذا إذا كــان دوركــامي يركــز علــى ا ويــدعو إىل دراســته دراســة علميــة ، ا

                                                           
 .١٩٢: ، صعلم االجتماع املدرسي: علي أسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب - ٧١
 .١٩٦- ١٩٥: نفسه، ص: علي أسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب - ٧٢
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فـــإن مــاكس فيـــرب يـــدعو إىل دراســـة ، فســري الســـبيب والعلـــيوفـــق منهجيـــة الت، جتريبيــة ووضـــعية
ويلية الفعل االجتماعي أو فهم التصرف االجتماعي اهلادف الذي يقوم به الفاعل ، دراسة 

يــدعو فيــرب إىل مــنهج الفهــم والتأويــل ملقاربــة ، جتــاه اآلخــرين يف ســياق جمتمعــي معني.وبــذلك
تمعــي ية صــالعلميــة الرصــينة الــيت تتنــاىف مــع خصو  بعيــدا عــن التفســريات، الفعــل اإلنســاين ا

  اإلنسان.
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  املبحث الرابع: النظرية املاركسية 

ت السوسيولوجية الكربى إىل جانب  تعد النظرية املاركسية أو املادية التارخيية من أهم النظر
، التفاعلية الرمزيةوالنظرية ، والنظرية اإلسالمية، والنظرية الوظيفية البنائية، النظرية الوضعية

ت ما بعد احلداثة...إال أن ، والنظرية املاركسية اجلديدة، ثنومنهجيةوالنظرية اإل النظرية ونظر
، واملادية التارخيية، قائمة على مبدإ الصراع اجلديلالتارخيية  نظرية املاديةاملاركسية أو ال

تتخذ هذه النظرية ، وترجيح كفة ماهو مادي واقتصادي على ماهو فكري وثقايف.ومن مث
  .واقتصاد حمضاتوجها ماد 

ا النظرية والفلسفية  ؟ما النظرية املاركسية، إذاً  وما سياقها التارخيي؟ وما أهم مقوما
 واملنهجية؟ وما أهم أمثلتها السوسيولوجية؟ وما أهم االنتقادات املوجهة إىل هذه النظرية؟

  هذا ماسوف نستعرضه يف املطالب التالية:

  طلب األول: مفهوم النظرية املاركسيةامل

وهو فيلسوف ، م)١٨٨٣-١٨١٨األملاين كارل ماركس (ملفكر  املاركسيةالنظرية رتبط ت
، وقد سامهت أفكاره يف تطوير علم االجتماع ومؤرخ واقتصادي وثوري وعامل اجتماع.

تمعية. االت السياسية واالقتصادية وا ملادية التارخيية  وانتشار املاركسية يف ا وقد عرف 
ودفاعه عن الطبقة ، على حد سواء مسالية والبورجوازيةونقذه اللذيع للرأ، لسفة اجلدليةوالف

انضم إىل اجلمعية العاملية للعمال. ، لذلكالربوليتارية يف وجه الطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج. 
 يقول بتغيري العامل بدل تفسريه.وعرف كذلك بطابعه الثوري ضمن الطبقة العمالية. وكان 

ت اليت تندرج ضمن املاركسية ، وقد تركت أفكاره بصمات واضحة على جمموعة من الكتا
  . سواء أكانت كالسيكية أم معاصرة
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  املطلب الثاين: سياقها التارخيي

لصراع النضايل واجلديل بني البورجوازية مالكة  رخيي متيز  ظهرت املاركسية يف سياق 
وكان ذلك يف القرن التاسع عشر ، والطبقة العمالية صاحبة القوة اإلنتاجية، ل اإلنتاجوسائ

. وكان سبب هذا الصراع هو الظلم الذي كانت الثورة الصناعية والعمالية عصر، امليالدي
إىل ، عنتهاتمن جراء عسف الطبقة البورجوازية وبطشها وجتربها و  ؛تعانيه الطبقة الربوليتارية

، غالل واستيالب ومعاملة سيئة يف حق هؤالء العمالتماكانت متارسه من اسجانب 
  .ومناصبهم وطردهم من أعماهلم ووظائفهم

جتسيد آماهلا و ، وحمنها وإحنها عن مهوم الطبقة العمالية جاءت املاركسية للتعبري، هنامن و 
او  ا وتطلعا العلمية منها نقصد ، إن االشرتاكية :" ميكننا القول، ومن هنا.طموحا

قد مثلت ايديولوجية الطبقة العاملة يف نضاهلا ضد الظلم واالستغالل الطبقي ، (الشيوعية)
ا حركة الطبقة العاملة يف أورو (أملانيا، الذي ميز النظام الرأمسايل ، فقد رافقت والد

، احلركةوكانت متثل التعبري السياسي والنظري عن تلك ، ...)، بلجيكاو ، لرتاإجنو ، فرنساو 
حيث شارك مؤسسا هذه ، واحلاملة ألهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

سيس اجلمعية األممية ، اإليديولوجيا بقوة يف نضاالت الطبقة العاملة سواء من خالل 
  عصبة الشيوعيني يف أملانيا. من خالل مأ، للعمال

ا يف صراع ضد  عتبارها إيديولوجية لثد دخلت االشرتاكية العلمية منذ والد الليربالية 
وتربر تناقضاته واستغالله البشع للعمال.ويف الوقت ، اليت تسوغ مشروعيته، النظام الرأمسايل

، اختذت االشرتاكية العلمية طابعا نقد راديكاليا، الذي اختذت فيه الليربالية طابعا حمافظا
لدرجة األوىل الكشف عن مساو  والدعوة إىل جتاوزه عن ، ايلالنظام الرأمس ىءاستهدف 
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وتسمو القيم ، حبيث تتحقق يف األخري العدالة االجتماعية، طريق التغيري اجلذري
  "٧٣اإلنسانية.

مالت مثالية  وميكن التمييز بني ماقبل املاركسية اليت كانت عبارة عن تصورات ميتافيزيقية و
وقد متيزت هذه النظرية ، أجنلزومرحلة املاركسية العلمية مع كارل ماركس و ، ساذجة وحاملة

لتايل، بطابعها العلمي واليقيين ا قادرة على االستشراف والتنبؤ. و فقد كانت ، بل إ
بل  ، لوجية ثورية وراديكالية التؤمن بتفسري العامل أو احملافظة عليهيو سو املاركسية نظرية س

رخيي وجديل، جذركانت تدعو إىل تغيريه  لعمل ، يف إطار منظور مادي  يؤمن 
القضاء على الليربالية والفكر البورجوازي مع السعي اجلاد إىل ، واملمارسة والرباكسيس

رخييا للبشرية اليت قطعت أطوارا عدة  فقد وضعت املاركسية، وأكثر من هذا الفردي. تطورا 
واملرحلة ، ازيةواملرحلة البورجو ، لة اإلقطاعيةواملرح، واملرحلة العبودية، عاشيةهي: املرحلة امل

ىل املرحلة الشيوعية بعد القضاء على امللكية تنتقل اإلنسانية إ، االشرتاكية. وبعد ذلك
  وإشاعة األموال والنساء.، والقضاء على الطبقات االجتماعية، وإزالة الدولة، اخلاصة

مهها الوحيد هو الصراع ، فاملاركسية فلسفة عمالية بروليتارية راديكالية وثورية، ومن هنا
وجتاوز ماهو نظري وديين وروحي إىل ، والقضاء على البورجوازية الليربالية، اجلديل املستمر

لتغيري اجلذري اجلديل.، ماهو مادي واقتصادي وجمتمعي   واإلميان 
   

                                                           
 .٩٠- ٨٩: ، صاإليديولوجيا وعلم االجتماع: وسيلة خزار - ٧٣
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  النظري: التصور املطلب الثالث

، والعدالة، والتسامح، واحلرية، والعقل، على أسس مخسة هي: الفرد إذا كانت الليربالية تقوم
وية ، مع كارل ماركس وإجنلز، فإن االشرتاكية العلمية حالمها قد جتاوت االشرتاكية الطو

، )Saint -Simonعند سان سيمون(كما يبدو ذلك جليا ،  املوغلة يف التجريداملثالية 
  ).Etienne Cabetوإتيان كابيه (، )Charles Fourier( وشارل فورييه

كنقد ،  ترتكز االشرتاكية العلمية على جمموعة من املبادىء واملقومات األساسية، مثومن 
تمع القائم؛ والدعوة إىل جمتم ؛ وإلغاء نشرها عاملياو  ع جديد أفضل؛ والدعوة إىل الثورةا

امللكية اخلاصة؛ وحتقيق املساواة بني األفراد؛ وتدخل الدولة يف تنظيم احلياة االقتصادية؛ 
على مقاليد األمور واحلكم؛ وتقييد حرية األفراد يف  )نوالفالحو العمال الربوليتار (وسيطرة 

؛ واالنتقال من ٧٤التملك والكسب والتصرف؛ والتوسع يف اخلدمات االجتماعية والصحية
املال وامللكية اخلاصة  يشيع فيه، ي بدون طبقات أو دولةجمتمع اشرتاكي إىل جمتمع شيوع

يقول لينني:"فما بقيت الدولة الوجود للحرية وعندما توجد احلرية تنعدم ، ويف هذا والنساء.
ما هو تطور الشيوعية الدولة...إن األساس االقتصادي الضمحالل الدولة اضمح الال 

عندئذ ميكن للدولة أن ، يزول معه التضاد بني العمل الفكري والعمل اجلسدي، كبريا  تطورا
تمعاأل داما مراعاة القواعتضمحل متاما عندما يعتاد الناس مت وعندما ، ساسية للحياة يف ا

  " ٧٥يصبح عملهم لدرجة جتعلهم يعملون طوعا حسب طاقتهم.

                                                           
 .٩٠- ٨٨: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٧٤
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر؛ الدار اإلميان  واجلدل الشيوعي: فتح الرمحن أمحد حممد اجلعلي -  ٧٥

ض، السعودية، طبعة   .٩٤: م، ص١٩٨٤السعودية للنشر والتوزيع، الر
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ولكن هذا ال ، وحنن الننكر ضرورة قمع مثل هذه املخالفات، ويضيف:" حنن لسنا خبياليني
يقوم به حيتاج إىل ماكينة خاصة للقمع؛ إىل جهاز خاص للقمع؛ فالشعب املسلح نفسه 

تمع الراهن بتفريق متشاجرين أو ، ببساطة كما تقوم مجاعة من الناس املتمدنني حىت يف ا
حنن نعلم أن السبب االجتماعي األساسي ، نياو احليلولة دون االعتداء على امرأة.

تمع هو استثمار اجلماهري وبؤسها احلياة دللمخالفات اليت تتجلى يف اإلخالل بقواع ، يف ا
خذ املخالفات الحمالة يف االضمحالل. حنن النعلم ، ما يزول هذا السبب الرئيسيعند

ي تدرج ا ستضمحل حتما ولكننا، ية سرعة و ومع هذا االضمحالل تضمحل ، نعلم أ
  "٧٦يضا.ولة أالد

وخاصة ، إىل التمسك بتالبيب الدولة وتقويتها مؤسساتيا، اليوم، بيد أننا يف حاجة ماسة
ت والفنت والقالقل واحلروب والصراعات بني العشامع كثرة  ل والطوائف ئر والقبائاالضطرا
نتهاء الدولة مع الشيوعية جمرد خيال ، .. لذا.الدولو  واإلثنيات فتصور ماركس أو لينني 

وي حامل   الواقعية أو السياسية.املنطقية أو ال أساس له من الصحة ، طو

على املنظور املادي التارخيي ، عند ماركس وأجنلز معا، يولوجيسينبين التصور السو ، وعليه
ريثما ، قامة جمتمع اشرتاكي تسيطر فيه الطبقة الربوليتارية على وسائل اإلنتاج، واجلديل

تمع ال وتشيع فيه األموال ، يوعي الذي تنعدم فيه الدولة والطبقاتشيتحقق االنتقال إىل ا
رخيية متعاقبة هي:  وينبين هذا التصور والنساء. مرحلة انتصار املاركسي على مراحل 

، مرحلة الشيوعيةفيايت؛ ومرحلة التكوين االشرتاكي العاملي؛ و االحتاد السو االشرتاكية يف 
  شيوعية.إىل دول االنتقال مث ، مسالية إىل دول اشرتاكيةوحتول الدول الرأ

                                                           
 .٩٣: ، صاإلميان  واجلدل الشيوعي: فتح الرمحن أمحد حممد اجلعلي - ٧٦
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الم يوطوبية مبفهوم كارل ن هذه املراحل والتصورات املاركسية عبارة عن أحبيد أ
امي لليوطوبيا اليت تعين عدم تطابق احلالة العقلية مع الواقع.  )Karl Mannheim(ما

وهذا ما جعل بوتومور يقول:" إن الذي يتعذر غفرانه هو أن ماركس قد عمد إىل التضحية 
الذي يؤيد ال ذلك الدليل إنه مل يبد يف البحث وإ، لعلم الوضعي على مذبح امليتافيزيقا

ختصار إنه ، الرؤية للعامل والتاريخ يبدعها خيال شعري وفلسفي اليرقى إليه شك بعدئذ.و
  "٧٧وكان املبشر والداعي إىل عقيدته.، ماركسي فج

ويعين هذا أن املاركسية عبارة عن فكر ميتافيزيقي الميت بصلة إىل الواقع العلمي والوضعي. 
لتايل ، عبارة عن سوسيولوجيا ثورية راديكالية انتقادية وتقويضيةفالسوسيولوجيا املاركسية ، و

  الفكر الليربايل البورجوازي. خوض الصراع اجلديل لتقويضاليهما سوى 

ألنه مل يقف ، يديولوجيا راديكاليا" ارتدى اإلسهام العلمي ملاركس وأجنلز ثو إفقد ، وهكذا
يل من خالل التفسري العلمي مسا للنظام الرأعند حدود الكشف عن الطابع االستغاليل

ولكنه جتاوزه إىل الدعوة إىل إقامة جمتمع بديل يقوم على رؤية ايديولوجية ، املوضوعي
ا ضمن ما يسمى بعلم صنفت أعمال ماركس وإجنلز ومن حنا حنومه، ومن هنا .اشرتاكية

مع علم  ييديولوجإخري يف صراع وكان من الطبيعي أن يدخل هذا األ، ديكايلاالجتماع الرا
  ٧٨يديولوجي القائم بني الليربالية واالشرتاكية."على غرار الصراع اإل، االجتماع اليربايل

وتتحول إىل عقيدة ، يغيب الطابع العلمي يف السوسيولوجيا املاركسية، وأكثر من هذا
ن:" إن ، هذاالتقدم والتطور واالزدهار. ويف  إيديولوجية ضحلة تعيق يقول حممد حممد أمز

                                                           
عادل خمتار اهلواري، نشر وتوزيع الشركة العامة : ، ترمجةمنظور اجتماعي نقدي علم االجتماع: بوتومور -  ٧٧

 .٨٥: املغرب، ص للتجهيز والتوزيع، فاس،
 .٩٠: نفسه، ص: وسيلة خزار - ٧٨
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اهذه  ا النظرية املاركسية مل تكن خاصة  فهي خاصية من ، الدعوة العقائدية اليت متيزت 
وهي نفسها اليت وجهت الوضعية يف حبوثها.وهذه ، خصائص املنهج الوضعي على العموم

نظرا ملا تنطوي عليه من ضحالة فكرية تقف يف وجه التفكري العلمي ، الدعوة العقائدية
ويتحول ، من الضالل املنهجي وتنتهي به إىل كثري، حنو النمومسريته  وتعرقل، الصحيح

العلم معها إىل االعتقاد يف العلم يتحول معه هذا األخري إىل عقائدية ميتافيزيقية هلا طابع 
ا الباحث املتعصب ، لفكر العلمي عن بلوغ أهدافه ىفلسفي ينأ ويتيه يف مثاليات يؤمن 

  ٧٩الذاتية واآلراء الشخصية واالفرتاضات القبلية....".ويظل حبيسا للنزعات ، ملذهبه

تنقد الواقع ، راديكاليةوجيا ماركس هي سوسيولوجيا ثورية ميكن القول: إن سوسيول، وهكذا
يسود فيه الوعي الواقعي ، واقع ممكن أفضلستشراف ، حسنبتغيريه حنو األ، الكائن

لسيطرة على ، تغيري الظروف املستلبةى وهو وعي الطبقات العمالية املبين عل، احلقيقي
 ساليب إنتاجية جديدة.وخلق أ، وسائل اإلنتاج

  املنهجياملطلب الرابع: التصور 

، تستند النظرية املاركسية إىل املادية اجلدلية القائمة على فكرة الصراع الكمي والكيفي
جلدل الثالثي: األطروحة عتماد على املادية واال، والرتكيب، ونقيض األطروحة، واإلميان 

ثر  تمعات البشرية. وقد  ثرا كبرياالتارخيية يف تفسري تطور ا فكار  ماركس 
مادامت تؤمن ، .إال أن مثالية هيجل املطلقة مل تعجب كارل ماركس)Hegel(هيجل

لكتيكي. يف حني قلب ماركس هذه املعادلة ، مهية الفكر يف تغيري الواقعي بشكل د
ويف  له األسبقية والتأسيس والتوجيه.، املادي هو أساس الفكر املثالية ليصبح الواقعاجلدلية 

                                                           
ن - ٧٩  .١٠٤- ١٠٣: نفسه، ص: حممد حممد أمز
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لكتيكي الخيتلف عن املنهج رأس املال):"ماركس يف كتابه ( يقول، هذا إن منهجي الد
فالبنسبة  بل إنه الضد املقابل له مباشرة.، اجلديل اهليجيلي من حيث األساس وحسب

ويطلق ، هذه العملية اليت يشخصها ويعتربها مستقلة، كر ومنوههليجل: إن عملية تطور الف
فما الواقع يف نظره إال املظهر اخلارجي للفكر. .هي يف نظره خالقة الواقع، عليها اسم الفكرة

لنسبة يل العامل املادي منقوال إىل الذهن البشري ومرتمجا فكار ليس إال فإن عامل األ، أما 
  ٨٠فيه."

لكتيك عند هيجل" يسري على رأف، ومن مث سه. وتكفي إعادته على قدميه لكي نرى الد
  "٨١له هيئة معقولة متاما.

إن منهجي يف التحليل  ىل أحد أصدقائه يقول فيها:"وكان كارل ماركس قد كتب رسالة إ
لكتيك هيجل هو الشكل ، ألنين مادي، ليس هو منهج هيجل وهيجل مثايل. إن د
لكتي ولكن بعد أن يتعرى من صورته الصوفية.وهذا بعينه ما مييز ، كاألساسي لكل د

  "٨٢منهجي.

ت السابقة كاملادية ، ومن هنا واملادية  ؛األرسطيةتتجاوز مادية كارل ماركس اجلدلية املاد
واستيوارت ، ودافيد هيوم، مع جون لوك واملادية التجريبية اإلجنليزية ؛مع دميقريطيس الذرية
خمع واملادية امليكانيكية  ؛ميل ي على بقية ملا هو مادي واقتصادستعطى األ، هناو  .فيور

البنية التحتية ذات الطبيعة املادية هي اليت تتحكم يف  ماهو فكري وإيديولوجي. كما أن
                                                           

البيضاء، املغرب،  داردار النشر املغربية، ال من دروس الفلسفة والفكر اإلسالمي،: حممد عابد اجلابري - ٨٠
 .٩١: م، ص٢٠١٠الطبعة األوىل سنة 

 .٩١: صمن دروس الفلسفة والفكر اإلسالمي،: حممد عابد اجلابري - ٨١
 .٩١: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٨٢



 

73 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

، ن واإليديولوجيا... ويف هذاالبنية الفوقية القائمة على الفكر والدين والتصوف واألدب والف
إن ، بل على العكس من ذلك، س:" ليس وعي الناس هو الذي حيدد وجودهممارك يقول

  .٨٣وجودهم االجتماعي هو الذي حيدد وعيهم"

ويعين هذا أن ما هو اقتصادي ومادي وجمتمعي هو الذي حيدد فكر الناس ووعيهم 
تمع أو الت، واليعين هذا أن الفكر سليب .ووجودهم يؤمن بل ، أثري فيهالدور له يف تغيري ا

تمع املادي احملسوس. ويف هذا، تهبفعاليته وخصوب ثريه يف ا ماركس:" إن العيب  قولي، و
خ، الرئيس للمادية السابقة كلها العامل ، الواقع، هو أن الشيء، مبا فيها مادية فيور

مل وليس كفاعلية إنسانية مشخصة، احملسوس ، الينظر إليه فيها إال على شكل موضوع 
وليس ذاتيا...إن املذهب املادي القائل إن الناس هم نتاج الظروف ، سةليس كممار 

لتايل نتاج ظروف أخرى وتربية تغريت، والرتبية أن هذا ، وأن الناس الذين تغريوا هم 
لضبط الذين يغريون الظروف وأن املريب نفسه هو يف ، املذهب املادي ينسى أن الناس هم 

  ."٨٤حاجة إىل أن يرىب

ثري بني الفكر والواقع، وعليه ثر و بني ، بني الوعي واملادة، فثمة عالقة جدلية أو عالقة 
  البىن الفوقية والبىن التحتية.

ويف حركة ، بل متحركة وديناميكية، أضف إىل ذلك أن املادة عند ماركس ليست ساكنة 
ئية (، وهذه احلركات أنواع: حركة ميكانيكية (يف املكان).دائمة داخل املادة  وحركة فيز

وحركة اجتماعية ، وحركة بيولوجية (حركة األعضاء)، وحركة كيماوية (تفاعالت)، نفسها)

                                                           
 .٩١: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٨٣
 .٩٢: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٨٤
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تمع والتاريخ)... وتنتج هذه احلركات عن التناقضات (العالقات االجتماعية وتطور ا
  .الكمية والكيفيةالتناقضات و ، اجلدلية الداخلية واخلارجية

فلسفة ومنهجية نظرية و فقد تبىن ماركس املادية التارخيية ذات األساس اجلديل. وهي ، وعليه
خيترفض املاركسية اجلدلية ميكان، . ومن مثوممارسة علمية وعملية ومثالية ، كية فيور

ترى العامل قائما على ، يف حني .العلم مكانة كربى ئوالفلسفة الوضعية اليت تبو ، هيجل
والتناقضات الكمية والكيفية. ويعين ، جيةار اقضات الداخلية واخلالتن هأساس، الصراع اجلديل

لنظام والتوازن والتكامل لصراع ، هذا إذا كانت الوضعية تقول  فإن جدلية ماركس تقول 
لكتيكي. ائية فاحلقائق ليست مطلقة، ومن مث والتناقض الد بل هي حتليل ملموس ، أو 

ا فلسفة ومنهجية، فاملاركسية، ملوقف ملموس. عالوة على ذلك فهي عمل ، إىل جانب كو
ذاأو  ، وممارسة يكون الباركسيس أو العمل أو املمارسة ، كما يقول لينني دليل للعمل.و

ردة. إذاً  ت ا  يفالعملي أكثر أمهية من النظري. ويؤكد ماوتس، أفضل بكثري من النظر
وحدها مقياس احلقيقة. ألن املعرفة  ونغ هذه الفكرة بقوله:" إن ممارسة اإلنسان هيت

اإلنسانية التثبت صحتها إال حني يتوصل اإلنسان إىل النتائج املقدرة سلفا بواسطة عملية 
ملمارسة وتبلغ املستوى النظري بواسطة املمارسة عرفةإن عملية امل، املمارسة ومن مثة ، تبدأ 
متفقة ، إذا كانت النظرية صحيحةن مشكلة معرفة ما إأن ترجع إىل املمارسة... ينبغي هلا

عادة توجيه املعرفة العقلية إىل املمارسة االجتماعيةإالحتل متاما ، مع احلقائق املوضوعية ، ال 
  "٨٥وتطبيق النظرية على املمارسة للتحقق مما إذا كانت تستطيع أن حتقق النتائج املرتقبة...

                                                           
 .٩٤: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٨٥
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ليكتيكي الذي يتحكم يف أهم شيء يف املادية التارخيية هو منه، ومن جهة أخرى جها الد
ل لكتيك املادي ، تعديل والتصحيح والتغيري. ومن مثاملمارسة  حسب  -فقوانني الد

  ثالثة هي:  -٨٦)Friedrich Engels(أجنلزفردريك 

.الشيءاملتناقضات اجلدلية توجد داخل  مبعىن أن قانون وحدة املتناقضات وصراعها 
تناقضة عن أو الفصل بني األطراف امل، بني الشيء وتناقضهوأنه الميكن الفصل ، الواحد

شياء العامل تتكون من املواد اجلامدة واحلية. وعلى الرغم من تنافر بعضها البعض. كما أن أ
ساس التطور وهذا التناقض أو الصراع هو أ، لياالضدين وتناقضهما فهما متالزمان جد

فهناك نوعان من ، ضداد". ومن مثوالنمو. ويقول لينني:" إن النمو هو صراع األ

صراع  مبثابة وتناقضات خارجية، تقع داخل الشيء الواحد تناقضات داخليةالتناقضات: 
يقول ، ويف هذا.ارجيةفالتناقضات الداخلية أهم من اخل، لذلك .الشيء مع حميطه اخلارجي

لكتيك املادي أن األسباب اخلارجية ماوتسي تونغ:" ، التبدلهي شرط يعترب الد

.واألسباب اخلارجية إمنا تفعل فعلها عن طريق أساس التبدلواألسباب الداخلية هي 
ولكن احلرارة ، األسباب الداخلية.فالبيضة تتبدل يف درجة حرارة مالئمة فتصري كتكو

ألن أساس التبدل يف األول خيتلف عنه يف ، التستطيع أن حتول احلجر إىل كتكوت
  ."٨٧الثاين

متيز أيضا بني التناقض ، ادية اجلدلية بني التناقضات الداخلية واخلارجيةكما متيز امل
لدور احلاسم واملؤثر يف  األساسية والتناقضات الثانوية.فالتناقض األساس هو الذي يقوم 
                                                           

وضع أسس املاركسية مع صديقه كارل  ،فيلسوف أملاين ورجل صناعة م)١٨٩٥- ١٨٢٠فردريك إجنلز ( - ٨٦
ما املعروف ببيان احلزب الشيوعي.  ،)حالة الطبقة العاملة يف إجنلرتاماركس. نشر كتابه (  وأصدر مع ماركس بيا

 .٩٥: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٨٧
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 يقول، انوي مكمال وهامشيا. ويف هذا الصدددور التناقض الثيعد ، الصراع. يف حني
ض هو عملية تطور شيء معقد. ومنها تناقدة يف ماوتسي تونغ:" مثة تناقضات عدي

خرى أو يؤثر وجود التناقضات األ، جوده وتطورهحيدد و  لضرورة التناقض الرئيسي الذي
  " ٨٨فيها.

ويعين هذا أن التناقض الرئيسي (أ) قد يكون له دور كبري يف فرتة زمنية معينة إىل جانب 
قد ، الظروف التارخيية والتطورية والنمائيةالتناقضات الثانوية (ب) و(ج). لكن مع تغري 

  يصبح تناقض(ب) أكثر أمهية من تناقض (أ).

حية أخرى مثل: صراع ، قد ينتج عن التناقضات صراع من نوع صراع األضداد، ومن 
ي ت. وقد الينتج عن تلك التناقضات أالبورجوازية مع العمال ينتج عنه صراع الطبقا

ملمارسة الثوريةمثل: التناقضات داخل ا، صراع وعملية ، لطبقة العمالية نفسها اليت ختتفي 
  النقد الذايت.

 :حتوالت   اويعين هذا أن التحوالت الكمية قد تنتج عنه قانون حتول الكم إىل كيف
النتقال ، مثل: غليان املاء يف درجة معينة على مستوى الكم، كيفية ينتج عنه حتول كيفي 

وإما بشكل ، حيدث التحول الكيفي إما بشكل مباغت ومفاجىءمن املاء إىل البخار. وقد 
، ومن مث .وإما بشكل تدرجيي، أو قفزة يف شكل دفعة واحدة أو دفعات متعاقبة طفرة

، ق الكميد التدرجيي يف التغريات اليت ختلفداللة قانون حتول الكم إىل الكيف يعين" أن التزا
إىل تغريات  ، دي عندما تصل درجة معينةتؤ ، واليت تكون أول األمر ضعيفة غري مشاهدة

                                                           
 .٩٥: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٨٨
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ينتج عنها بدورها ، كيفية جذرية ختتفي معها الكيفية القدمية لتحل حملها كيفية جديدة
  "٨٩كمية.  تغريات

ويعين هذا كله أن الرتاكم الكمي ينتج عنه حتول كيفي بصيغ متعددة وخمتلفة ومتنوعة. 
يؤدي التغري البسيط يف الكم الذي ، إنه يف مرحلة ما من مراحل التطورويقول ماركس:" 

  " ٩٠إىل اختالفات يف الكيفية.، بلغ درجة معينة

 :ي نقيض األطروحة ونفيها. مبعىن أن الشيء له يقصد بنفي النف قانون نفي النفي
. فظهور الشيء )(Synthèseوتركيب، )Antithèseونقيض(، )Thèseأطروحة (

فيأيت جديد آخر ، ولكن هذا اجلديد بدوره يصبح قدميااجلديد من القدمي يعترب نفيا للقدمي. 
جيابية يف جلوانب اإل، ء عملية نفي النفيثناأ، ح نفيا للنفي. والبد من االحتفاظليصب

وإال ، التقدم واالزدهارنفي النفي تساعد على النمو و وتفادي سلبياته؛ ألن عملية ، فياملن
يف املنظور ، فالتاريخ، ومن هنا ة مغلقة.ىل التكرار والوقوف عند حدود دائر أدى ذلك إ

يف إطار تطور ، يسري يف خط مستقيم بشكل تصاعدي من األدىن إىل األعلى، اجلديل
لكتيكي ويتم هذا التقدم التارخيي يف شكل حركة ، يتصارع فيه القدمي واجلديد، جديل د

ن فنقول: إ، تكرارحلوادث اليت تتخذ طابعا ولكن تظهر من حني ألخرى بعض ا، لولبية
  مام.يف مسار التاريخ وتقدمه وتطوره إىل األ لكن هذا اليؤثر: التاريخ يعيد نفسه

، م١٩٣٨ عاماملادية اجلدلية واملادية التارخيية) ستالني أربعة قوانني يف كتابه ( وقد صاغ
  ضاف قانو رابعا على الوجه التايل:حيث أ

                                                           
 .٩٦: نفسه، ص: عابد اجلابريحممد  - ٨٩
 .٩٦: نفسه، ص: حممد عابد اجلابري - ٩٠
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 قانون الرتابط العام بني الظواهر؛  

تمع؛   قانون احلركة والتطور يف الطبيعة وا

قانون التحول من الكم إىل الكيف؛  

.قانون صراع املتناقضات  

ىل قوانني إ، بعد وفاة ستالني، يديولوجيني يف االحتاد السوفيايت عادوااإلاملفكرين بيد أن 
  إجنلز الثالثة.

مرتبطة بكارل املاركسية سوسيولوجيا ال أن، مما سبق ذكره، يتبني لنا، وخالصة القول

مهية العمل ىوأجنلز من جهة أخر ، ماركس من جهة . وتؤمن السوسيولوجيا املاركسية 
لتايل .سبقيته على الفكر النظريأو  الرباكسيسية أساس تطور العملية أو املمارسة ف، و

تمعات تمعي أهم من البىن الفوقية. كما أن األساس املادي واا ، ومن مث .القتصادي وا
وحدة صراع و ، ئم على القوانني الثالثةلقاسية على املنهج اجلديل ااركتنبين السوسيولوجيا امل

  وقانون نفي النفي.، وقانون الكم والكيف، املتناقضات

ا رؤية ثورية تقويضية وراديكالية   ساسها التغيريأوما يالحظ على هذه السوسيولوجيا أ
والرؤية الشعرية ، لكن يغلب عليها الطابع امليتافيزيقي، خييةار اجلديل انطالقا من املادية الت

وية اخلياليةطوال، ةاحلامل كسية يف حتقيق ار وفشل التنبؤات امل، وانفصال النظرية عن الواقع، و
ا ومراميها وأهدافها البع حتولت الدول االشرتاكية إىل دول يدة. والدليل على ذلك أن غا

  شيوعية. من حتوهلا إىل دول بدالأو دول اقتصاد السوق مسالية رأ

  



 

79 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاين:

ت السوسيولوجية املعاصرة   النظر

  النظرية الصراعية: ولاملبحث األ

أو النظرية املقاربة   ستيعاب التصورات النظرية واملنهجية والعملية اليت تقوم عليهاالميكن ا
لرتكيز على املطالب التالية La théorie conflictualisteالصراعية (   :) إال 

  املطلب األول: مفهوم املقاربة الصراعية

، ومن مث .تنبين املقاربة الصراعية على مفهوم الصراع واالختالف حول السلطة والقوة
تمع غري خاضع ملبدإ النظام والتوازن واالنسجام كما يقول الوظيفيون (دوركامي ، فا

يقول أنتوين ، بل قائم على الصراع واالختالف والتوتر. ويف هذا، ومريتون)، رسونزو 
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ت الصراع ، علم االجتماع)يف كتابه(، غيدنز " مييل علماء االجتماع الذين يطبقون نظر
م يطرحون منوذجا  تمع مثلما يفعل الوظيفيون كما أ إىل التأكيد على أمهية البىن يف ا

كيد نظر شامال  ت الصراعية يرفضون  تمع.غري أن أصحاب النظر لتفسري عمل ا
تمع، الوظيفيني على اإلمجاع ويركزون ، ويربزون بدال من ذلك أمهية اخلالف والنزاع داخل ا

تمع يتألف من  بذلك على قضا السلطة والتفاوت والنضال.ومييل هؤالء إىل أن ا
دافها اخلاصة. ووجود هذه املصاحل املنفصلة يعين أن جمموعات متميزة تسعى إىل حتقيق أه

وأن بعضها قد ينتفع أكثر ، احتمال قيام الصراع بني هذه اجلماعات يظل قائما على الدوام
ت الصراع إىل دراسة مواطن التوتر بني  من غريه من استمرار اخلالف. ومييل امللتزمون بنظر

تمع موعات املسيطرة واملستضعفة يف ا ا عالقات ، ا ويسعون إىل فهم الكيفية اليت تنشأ 
السيطرة وتدوم. ويعزو كثري من منظري الصراع آراءهم إىل ماركس الذي أكد يف مؤلفاته 

م.ومن أبرز ، على الصراع الطبقي ألثر الذي تركه فيرب على توجها إال أن بعضهم ينوهون 

 ففي واحد من أبرز مؤلفاته، رندورفرالف داممثلي هذا االجتاه عامل االجتماع األملاين 

تمع الصناعي( يرى دارندورف أن املفكرين ، ))١٩٥٩( الطبقة والصراع الطبقي يف ا
تمع أي نواحي احلياة االجتماعية  - الوظيفيني يقصرون دراستهم على جانب واحد من ا

هو ، فرق أمهيةأو ي، اليت يتجلى فيها االنسجام والتوافق. وما يعادل أمهية تلك اجلوانب
، كما يقول دارندورف،  النواحي األخرى اليت مييزها الصراع واالختالف.وينتج الصراع

بشكل أساسي عن االختالف والتعارض بني مصاحل األفراد واجلماعات على السواء.وقد 

غري أن دارندورف يعزوه بصورة ، اختالف املصاحل وقف على الطبقاتاعتقد ماركس أن 

تمعات ينشأ اخلالف والنزاع بني ف على السلطة والقوة.االختالأوسع إىل  ويف مجيع ا
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ومن يتم إقصاؤهم عنها من جهة أخرى. أي: بني احلكام ، من ميلكون السلطة من جهة
  ٩١واحملكومني."

وعلى أساس أن ، ترتكز املقاربة الصراعية على التوجه املاركسي اجلديد، وبناء على ما سبق
أو هي فضاء للصراع ، للصراعات الطبقية واالجتماعية واللغوية والرمزيةاملدرسة هي فضاء 

وتتبىن هذه املقاربة التصورات النقدية يف ضوء  حول السلطة والقوة كما يقول دارندورف.
 Pierreمقرتب ماركسي جديد. وخري من ميثل هذه املقارية كل من بيري بورديو (

Bourdieu(،)وبودلوBaudelot( ،)وإستابليتEstablet( ، ر وبر
 Basilزل برنشتاين (، و )Collinsكوالنز (، و )Bernard Lahireالهري(

Bernstein(...  

، وتنطلق هذه املقاربة من أن العالقات االجتماعية هي اليت تتحكم يف التوجيه املدرسي
فاألصل ، وهي اليت تساهم يف حتقيق النجاح أو تكون وراء اإلخفاق الدراسي. ومن مث

لكنه اليعترب العنصر الوحيد يف فهم ، عنصر مهم يف التحليل السوسيولوجياالجتماعي 
مثل آلة ، يف منظور هذه النظرية، فاملدرسة، الظاهرة الرتبوية وتفسريها اجتماعيا. ومن مث
  إلعادة إنتاج الالمساواة الطبقية واالجتماعية.

، سؤال الالمساواة، اضييف سنوات الستني من القرن امل، وقد طرحت السوسيولوجيا الرتبوية
فكان سؤال ، وأسال كثريا من احلرب إىل يومنا هذا. أما قبل ذلك، وكان سؤاال جوهر
تع مع إميل دوركامي. ومن مث التنشئة االجتماعية فسؤال ، وإدماج الفرد يف حضن ا

بري عن الالمساواة املدرسية نتاج لالمساواة الطبقية واالجتماعية. ومعىن هذا أن املدرسة تع
الفوارق الفردية والطبقية واالجتماعية واللغوية والثقافية.فأبناء األغنياء والطبقات املرموقة 
                                                           

 .٧٥: نفسه، ص: أنتوين غيدنز - ٩١
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حيصل أبناء ، ويستفيدون من التعليم اجلامعي. يف حني، حيصلون على معدالت مرتفعة
، ويعانون من فوارق التحصيل والذكاء.مث، الطبقات الدنيا على معدالت ضعيفة

م اجلامعيةاليستطيعون  لتوجيه املهين أو التقين. وهذا إن دل على ، متابعة دراسا فيكتفون 
م الطبقية ، شيء متيازا فإمنا يدل على أن املدرسة الرأمسالية الطبقية تعيد لنا إنتاج الورثة 

بقة واالجتماعية. بينما يفتقر أبناء الطبقة العمالية إىل الرأمسال الثقايف الذي ميتلكه أبناء الط
متارس املدرسة الرأمسالية عنفا رمز ضد أبناء الطبقات الكادحة أو ، البورجوازية. ومن مث

سرون  -فوظيفة املدرسة ، املسحوقة اجتماعيا. ومن مث هي  –حسب بيري بوردو وكلود 
فاملدرسة ليست حمايدة أو موضوعية أو ، حتقيق الالمساواة الطبقية واالجتماعية.ومن هنا

  بل ختدم مصاحل الطبقة السائدة أو قيم الفئة املهينة على احلكم ليس إال.، كونيةعادلة أو  

بـل مـن ، ترى هـذه املقاربـة أن املدرسـة ال تنتقـي مـن هـو أكثـر ذكـاء وقـدرة وإنتاجـا وإبـداعاو 
هـــو أكثـــر مطابقـــة ومســـايرة لتمـــثالت الفئـــة احلاكمـــة.أي: ختتـــار مـــن ينفـــذ تعليمـــات الطبقـــة 

  ويعيد إنتاج قيمها. ، املالكة للسلطة

  

سرون   املطلب الثاين: أطروحة بيري بورديو وكلود 

لتحليـل والدراسـة والتقـومي حينمـا ركـز اهتمامـه ، لقد تناول بيري بورديو مفهوم إعادة اإلنتـاج 
ســــرون( -Jeanالسوســــيولوجي علــــى النظــــام الرتبــــوي الفرنســــي مــــع صــــديقه جــــان كلــــود 

Claude Passeron( ،) مــا منــذ ســنوات الســتني مــن القــرن ، إعــاة اإلنتــاج)يف كتا



 

83 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

إذ كانـــت هـــذه الفـــرتة مرحلـــة التطـــور واالزدهـــار العلمـــي واملنهجـــي لسوســـيولوجيا ، ٩٢املاضـــي
  الرتبية. 

ن بيـــري بورديـــو وكلـــود  نيـــة لسوســـيولوجيا وميكـــن القـــول  ســـرون مهـــا اللـــذان أعطيـــا والدة 
تتمثـــل يف كـــون املتعلمـــني الميلكـــون ، وقـــد انطلقـــا مـــن فرضـــية سوســـيولوجية أساســـية، الرتبيـــة

، احلظوظ نفسها يف حتقيق النجاح املدرسي. ويرجع هـذا االخـتالف إىل الرتاتبيـة االجتماعيـة
فقـد قــادت ، ووجــود فـوارق فرديــة داخـل الفصـل الدراســي نفسـه. ومــن مث، والتفـاوت الطبقـي

ســرون إىل اســتنتاج أساســي هــو: أن الثقافــة  األحبــاث السوســيولوجية واإلحصــائية بورديــو و
، الــيت يتلقاهــا املــتعلم يف املدرســة الفرنســية الرأمساليــة ليســت ثقافــة موضــوعية أو نزيهــة وحمايــدة

فليست التنشـئة ، ثقافة الطبقة احلاكمة. ومن مثو  ثقافة اهليمنةبل هي ثقافة مؤدجلة تعرب عن 
تمـــــع يف إطـــــار ثقافـــــة التوافـــــق والتطبـــــع ، حتريـــــرا للمـــــتعلم االجتماعيـــــة بـــــل إدماجـــــا لـــــه يف ا

لتايل تمعي.و تعيد لنا املدرسة إنتاج الطبقـات االجتماعيـة نفسـها عـن طريـق ، واالنضباط ا
متياز.، من مثاالصطفاء واالنتقاء واالنتخاب. و    فهي مدرسة الالمساواة االجتماعية 

ويعين هذا كله أن سوسيولوجيا الرتبية النقدية قد عرفت منحى مهمـا يف سـنوات السـتني إىل 
بعد ، فقد اختذت بعدا علميا أكثر مما هو سياسي، غاية سنوات السبعني من القرن العشرين

تمعأو بني ا، أن توسعت اهلوة بني النظرية والتطبيق والسـيما بعـد حتـول ، ملؤسسة الرتبوية وا
أو حتوهلـا ، فضاء للمنافسة والتطـاحن والصـراعات االجتماعيـة والطبقيـة املدرسة الرأمسالية إىل

وتغيـب فيهـا ، تنعدم فيها العدالة االجتماعية احلقيقيـة، إىل مؤسسة هريارشية أو تراتبية طبقية
                                                           
92 -Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers: les 
étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Grands 
documents » (no 18), 1964, 183 p. 
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يكون الفشـل واإلخفـاق مـآل أبنـاء الطبقـات حيث ، املساواة على مستوى الفرص واحلظوظ
يكــون النجــاح حليــف أبنــاء الطبقــات الغنيــة وأبنــاء الطبقــة احلاكمــة.أي: ، الشــعبية. يف حــني

متياز   أو مدرسة لالنتقاء واالصطفاء الطبقي والتميز االجتماعي.، أصبحت مدرسة فارقية 

ســـرون مـــن فكـــرة أساســـية هـــي" ، وللتوضـــيح أكثـــر أن املدرســـة تعمـــل وفـــق ينطلـــق بورديـــو و
تمــع إىل طبقــات. وهــي بــذلك تكــرس إعــادة اإلنتــاج واحملافظــة علــى الوضــع القــائم  تقســيم ا

غري متسـاوين  -قبل ولوجهم املدرسة - ومنذ البداية، فإن األطفال، الذي أنتجها.وتبعا هلذا
هــارات اللغويــة أمــام املدرســة والثقافــة. أي: غــري متســاوين يف الرأمســال الثقــايف (أي امــتالك امل

إعــادة  -املالئمــة الــيت تســهل عمليــة التواصــل الرتبــوي).ولكي حتــافظ املدرســة علــى وظيفتهــا
وهــو أقــرب إىل اللغــة والثقافــة الســاريتني يف ، فهــي تفــرض معيــارا ثقافيــا ولغــو معينــا -اإلنتــاج

النظـام أي: .)Ethosاألسر البورجوازية منـه يف األسـر والطبقـات الشـعبية.إن هـذا اإليتـوس(
والـــذي هـــو لصـــاحل الطبقـــات املســـيطرة يـــؤدي إىل خلـــق نـــوع مـــن ، القيمـــي املســـتبطن بعمـــق

االستعداد أو األبيتـوس لـدى األفـراد عـن طريـق العمـل الرتبـوي الـذي يسـعى أساسـا لتشـريب 
  التعسف الثقايف املفروض من قبل اجلماعة املسيطرة.

ة وتكــــامال بــــني ثقافــــة فئتــــه وثقافــــة وهــــذا يعــــين أن طفــــل الفئــــة البورجوازيــــة يعــــيش اســــتمراري
يصــبح وريثــا ، إن مل يكــن مســبقا متوافقــا. ومــن مثــة، ممــا يســهل عليــه عمليــة التوافــق، مدرســته

  للنظام املدرسي.

فهـــو يعـــيش قطيعـــة بـــني ثقافـــة فئتـــه وثقافـــة مدرســـته.مما جيعـــل هـــذه ، أمـــا طفـــل الطبقـــة الـــدنيا
، رواسـب ثقافتـه عليـه أن يـتخلص مـن، هـااألخرية غريبة وبعيدة عنه.ولكي يتوافـق دراسـيا مع
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حســــــب تعبــــــري برينــــــو ، جديــــــدة يف التفكــــــري واللغــــــة والســــــلوك.أي: أن ميــــــر يــــــتعلم طرائــــــقو 
)Perrnoud( ،نيا بعملية املثاقفة.، أوال بعملية االحنالل من الثقافة   مث 

ســرون توضــح أن األهــداف الضــمنية للمدرســة ختــدم ، وعلــى العمــوم فــإن أطروحــة بورديــو و
جحني دراسـيا. يف ، لتكامل بينها وبني الطبقة املسيطرةا مما جيعل أبناء هذه األخرية أطفاال 

جيعـل الفشـل ، تبعـا لألهـداف نفسـها، إن انعـدام التكامـل بـني املدرسـة والطبقـة الـدنيا، حـني
ه ضمن أبنائها."   ٩٣الدراسي حيصد ضحا

هـو سـؤال ، يف سـنوات السـتني، ةويعين هذا أن السؤال الذي ركـزت عليـه سوسـيولوجيا الرتبيـ
وتعكــس مــدى اخــتالف ، الالمســاواة املدرســية الــيت تعكــس الالمســاواة الطبقيــة واالجتماعيــة

واخــتالف املســتوى التعليمــي الطويــل ، أبنــاء الطبقــات العماليــة عــن أبنــاء الطبقــات احملظوطــة
ده أبناء الطبقات احملظوظـة أبنـاء الطبقـات  والتعلـيم القصـري الـذي يكـون مـن حـظ، الذي ير

يغلــب النقــد ، لذا.والســيما أبنــاء الطبقــات العماليــة وأبنــاء املهــاجرين علــى حــد ســواء، الــدنيا
املاركســي اجلديــد علــى هــذه السوســيولوجيا الســتينية. والــدليل علــى ذلــك الثــورة العارمــة الــيت 

طبقية  مدرسة -فعال -م؛ بسبب املدرسة الرأمسالية اليت كانت ١٩٦٨اشتعل أوارها يف سنة 
وحتقيـــق املســـاواة االجتماعيـــة ، يتمثـــل يف دمقرطـــة التعلـــيم فقـــد كـــان احلـــل، متيـــاز. ومـــن مث

تمعيــة، الشــاملة ، ومنــع ممارســة العنــف الرمــزي ضــد املتعلمــني، واحلــد مــن الفــوارق الطبقيــة وا
  وخلق مدرسة موحدة حتقق النجاح جلميع املتعلمني بدون متييز أو انتقاء أو اصطفاء.

ميكن اعتبار دراسات بورديو نقدا للدراسات الكالسيكية حول سوسـيولوجيا الرتبيـة؛ ، وعليه
ـــا اعتمـــدت علـــى املقاربـــة املاركســـية النقديـــة اجلديـــدة يف دراســـة املدرســـة الفرنســـية بصـــفة  أل

                                                           
 .١٦- ١٥: ، صأمهية سوسيولوجيا الرتبية: خالد املري وآخرون - ٩٣
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علـــى أســـاس أن املدرســـة فضـــاء للتنـــافس واهليمنـــة ، واملدرســـة الرأمساليـــة بصـــفة عامـــة، خاصـــة
  تمعي.والصراع الطبقي وا

بــل اهــتم كــذلك ، ومل تقتصــر نظريــة إعــادة اإلنتــاج عنــد بيــري بورديــو علــى مــاهو تربــوي فقــط
جلزائــر ــائلي التقليــدي  تمــع القب يف كتابــه القــيم ، بدراســة إعــادة إنتــاج اهليمنــة الذكوريــة يف ا

  .٩٤)La Domination masculine(اهليمنة الذكورية/
   

                                                           
94 - Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 
1998, coll. Liber, 134 p. 
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  املطلب الثالث: أطروحة كوالنز

) أن األفــــراد اليــــتم انتقــــاؤهم واصــــطفاؤهم علــــى أســــاس القــــدرات Collinsيــــرى كــــوالنز (
، بل على أسـاس االنتمـاء إىل اجلماعـة املسـيطرة ثقافيـا، الذكائية والتقنية واملعارف التحصيلية

ا يكمــن الصــراع يف ضــغط اجلماعــات احلاكمــة علــى ، واتبــاع قيمهــا. ومــن مث، بتمثــل تصــورا
ن يعتمدوا علـى الشـهادات يف عمليـات االنتقـاء واالصـطفاء عـالوة علـى معـايري ، املشغلني 

ــا  .٩٥التبعيــة الثقافيــة واحلزبيــة واإليديولوجيــة و" مــن ضــمن مــا يؤخــذ علــى هــذه األطروحــة أ
وبرواتــب املقــاوالت ، انبنــت فقــط علــى بعــض املعطيــات املرتبطــة بسياســة االنتقــاء واالختيــار

، وعلـى الـرغم مـن هـذا القصـور، مما يصعب تعميمها علـى مجيـع األنظمـة.غري أنـه ؛األمريكية
مــــن وجــــوه مفارقــــات العالقــــة بــــني التطــــور الرتبــــوي ومثيلــــه فقــــد اســــتطاعت أن تبــــني وجهــــا 

  .٩٦االجتماعي"

ويعــين هــذا أن كــوالنز يثبــت أن األصــل االجتمــاعي والطبقــي لــه دور مهــم يف حتديــد مصــري 
م احلزبية والسياسية واإليديولوجية.    الفرد.عالوة على انتماءا

  املطلب الرابع: أطروحة بودلو وإستابلي

وإســـتابلي يف كـــون املدرســـة الرأمساليـــة تنقســـم إىل قنـــاتني: قنـــاة التعلـــيم  تتمثـــل أطروحـــة بودلـــو
ــاة التعلــيم الثــانوي والعــايل ذات التوجــه االحرتايف.ويرتتــب ، االبتــدائي ذات التوجــه املهــين وقن

لتعلـــيم املهـــين القصـــري.يف حـــني يهـــتم أبنـــاء ، عـــن القنـــاتني أن أبنـــاء الطبقـــة العاملـــة يكتفـــون 
لتع لــيم العــايل الطويــل. وينــتج عـــن هــذا وجــود صــراع طبقــي واجتمــاعي داخـــل البورجوازيــة 

لنقـد العنيـف واملتجـذر للنظـام ، املدرسة." وهكذا يتضح أن أطروحة بودلو وإستابلي تتميز 

                                                           
95 - R.Collins: The Credential Society, NewYork, Academic press, 
1979. 
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يغلــب عليــه ، كمــا جيمــع جــل البــاحثني،  غــري أن هــذا النقــد، التعليمــي الرأمســايل( الفرنســي)
،  طبـع فــرتة السـتينيات والسـبعينيات مــن القـرن املاضــي الطـابع السياسـي واإليــديولوجي الـذي

ثر بنمط التنظري الوظيفي سـرون، كما أنه  ذلـك أن ، شأنه يف ذلك شأن الثنـائي بورديـو و
ركـــز علـــى وظيفـــة ، وأطروحـــة القنـــاتني لبودلـــو وإســـتابلي، أطروحتهمـــا حـــول إعـــادة اإلنتـــاج

وتكـــرس ، للتفـــاوت االجتمـــاعي تعطـــي الشـــرعية، املدرســة مـــن حيـــث هـــي وظيفـــة اصــطفائية
جلانب االجتمـاعي ا وظيفة مرتبطة عند األوىل  ، الثقـايف-الصراع بني الفئات االجتماعية.إ

جلانب السياسي   ٩٧اإليديولوجي."-وعند الثانية 

طروحـة القنـاتني أو أطروحـة التعلـيم املهـين يف مقابـل التعلـيم ، وهكذا يرتبط بودلو وإستابلي 
، فأبناء الطبقات املسحوقة اجتماعيا خيتارون التعليم املهين ذي األمد القصري اجلامعي العام.

  وأبناء الطبقة احلاكة خيتارون التعليم اجلامعي ذي األمد الطويل.

زل برنشتاين   املطلب اخلامس: أطروحة 

ت املتحدة األمركية بشكل الفت لالنتباه  بسبب  ؛انتشرت اللسانيات االجتماعية يف الوال
فقد ارتبطت مبجال الرتبية والتعليم ارتباطا ، واجد الكثري من اجلاليات األجنبية. ومن مثت

زيل برنشتاين (،  وثيقا ) الذي حتدث عن شفرتني لغويينت Basil Bernsteinكما عند 
ولغة غنية وموسعة ، اجتماعيني متقابلتني: لغة ضيقة ومفككة وضعيفة عند أبناء الفقراء

يقول عبد الكرمي بوفرة:" انتبه برنشتاين إىل العالقة ، األغنياء.ويف هذا الصددعند أبناء 
املباشرة بني اإلنتاجات اللغوية الواقعية وبني الوضعية االجتماعية للمتكلمني أو الناطقني 

مفاده أن أبناء الشرائح ، اللغويني. وانطلق من هذه املالحظة لكي يصل إىل استنتاج عام
تواضعة يعرفون نسب فشل دراسي أكرب من أولئك املنتمني إىل طبقات االجتماعية امل
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لفرق بني نظامني لغويني اثنني: واحد ضيق . ويتميز هذا التفاوت  ، اجتماعية مستقرة ماد
  واآلخر متسع...

وملعرفة حجم الفرق بني النظامني أعاله مت إخضاع تالميذ املستويني االجتماعيني املختلفني 
الرسوم املتحركة  ة لالهتمام. فقد طلب منهم التعليق كتابة على جمموعة منلتجربة مثري 

  الصامتة. فماذا كانت النتيجة؟

  كان جواب الفئة األوىل (تالميذ الطبقة االجتماعية املتواضعة) على الشكل التايل:

لكرة   تكسر الزجاج..."، قذف، " هم يلعبون 

ذا األسلوب:بينما كان تعليق الفئة الثانية (تالميذ ال   طبقة الغنية) 

لكرة وكسرت ، ومرت عرب النافذة، قذف واحد منهم الكرة، " كان األطفال يلعبون 
  الزجاج..."

أي من حيث قواعد النحو ، ويكمن الفرق بني النظامني يف شكل التعبري من الناحية اللغوية
ائر الربط مع معجم تفتقر إىل ضم، جند مجال قصرية، والرتكيب أوال. ففي احلالة األوىل

وعن ، جيد أولئك التالميذ صعوبة كربى يف التعبري. فهم عاجزون عن التعلم، حمدود جدا.لذا
  رؤية العامل.

 ٩٨وليس يف املدرسة."، وهذا يعين أن التعلم والتنشئة االجتماعية تنشأ يف األسرة

                                                           

مطبوع جامعي، جامعة حممد األول، كلية اآلداب  علم اللغة االجتماعي، مقدمة نظرية،: عبد الكرمي بوفرة- ٩٨ 
  .٢٥-٢٤: م، ص٢٠١٢-٢٠١١والعلوم اإلنسانية، وجدة، املغرب، املوسم اجلامعي
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زل برنشــــتاين ، وعليــــه ذات طــــابع لغــــوي ولســــاين. مبعــــىن أن املدرســــة فضــــاء  ٩٩فأطروحــــة 
خلصــوبة ، واالسرتســال، للصــراع اللغــوي واللســاين. فلغــة أبنــاء الطبقــة الوســطى والعليــا تتســم 

والصـورنة املنطقيـة. ، والرتميـز،  التجريـدومتيـل أيضـا إىل .والرتابط املنطقي واحلجـاجي، واملرونة
لنعوت واألوصاف واملصادر املؤولة وأدوات  عالوة على استعماهلا للجمل الطويلة اليت تعج 

ستعمال شفرة لغوية ضيقة وحمـدودة، الوصل والفصل.يف حني  تتسم لغة أبناء الطبقة الدنيا 
ــا لغــة مفككــة ومهلهلــة لعمليــات التحليــل والتــأليف  غــري خاضــعة، ومشخصــة حســيا.كما أ

املنطقي استقراء واستنتاجا.بيد أن هذه النظرية الميكن تعميمها بشكل علمي ومنطقي.فثمة 
ـــاء مـــن الطبقـــة الفقـــرية يســـتعملون اللغـــة بشـــكل حيـــوي وحيققـــون درجـــات مـــن النجـــاح ، أبن

درســـة علـــى الـــرغم مـــن فقـــر بيئـــتهم االجتماعيـــة. كمـــا أن امل، والتقـــدم يف مســـتواهم الدراســـي
بـــل ، ليســـت دائمـــا مكـــا للصـــراع الطبقـــي واالجتمـــاعي والسياســـي واللغـــوي واإليـــديولوجي

  ميكن أن تكون املدرسة فضاء للتعايش والتواصل واالستقرار.

يفيــــة بتجاوزهــــا للنظريــــة الوظ -أوال -ة يتتميــــز املقاربــــة أو النظريــــة الصــــراع، وخالصــــة القــــول
تمـــع  نيـــاومتاســـكه بنيـــة ونســـقا ووظيفـــة هوتوازنـــالنســـقية الـــيت تـــدافع عـــن نظـــام ا تـــؤمن ، . و

ت يتحكم يف التفاو خمتلف و بوجود صراع متنوع و  تمعية. ومن مثمتعدد املستو فقد ، ت ا
ت املاركســـية  الصـــراعيةهـــذه املقاربـــة رواد  ثـــر ا املاديـــة التارخييـــة. ، اجلدليـــةلنظـــر وتصـــورا

واسـتخدام آليـات علميـة وجتريبيـة وإحصـائية ، ها النقـديوتتميز عن املاركسية التقليدية بطابع
تمعيـــة الالمســـاواة  كـــسعتوالســـيما ظـــاهرة اإلخفـــاق الدراســـي الـــذي ، يف حتليـــل الظـــواهر ا

  الطبقية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واللغوية.
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 التفاعلية الرمزية النظرية ين: املبحث الثا

تمع عكس ، فإن التفاعلية ترى، هو الذي يؤثر يف الذات إذا كانت البنائية ترى أن ا
تمع ، ذلك تمع. مبعىن أن الناس هم الذي يؤسسون ا أن الذات هي اليت تؤثر يف ا

لتفاعلية الرمزية م الواعية واهلادفة. ويسمى هذا املنظور  م وسلوكيا ألن  ؛فعاهلم وتصرفا
ت يستخدمون الر ، يف تواصلهم وتفاعلهم، األفراد موز واإلشارات والعالمات واأليقو

لدالالت السيميائية والرمزية اليت ، واإلمياءات. ومن مث تتخذ أفعاهلم طابعا نسقيا زاخرا 
مادامت تؤدي دورا تواصليا ، وتعد اللغة أهم عنصر لدى هؤالءتستوجب الفهم والتأويل. 

.   ورمز

تمع هو الذي يشكل األفراد  وينطلق أنصار هذه النظرية التفاعلية الرمزية من أن ا
فعاله الرمزية ، ويصنعهم تمع  ولكن للفرد أيضا دور وفعل إبداعي يف صنع هذا ا
، ). ومن مثW.L.Thomasكما يرى رائد هذه املدرسة وليام توماس (،  والتواصلية

تمع   مثل تفاعل املدرس مع التلميذ بشكل مزدوج.، فهناك تفاعل متبادل بني الذات وا

وقد تبلورت التفاعلية الرمزية يف أحضان مدرسة شيكاغو السوسيولوجية التابعة جلامعة ، هذا
اية القرن التاسع عشر امليالدي ، يف البداية، وقد تبلورت هذه املدرسة .شيكاغو يف 

واحنراف الشباب يف املدن الكربى ، ومشاكل املهاجرين، لدراسة السالالت اإلثنية والعرقية
ومن أهم رواد هذه املدرسة ، ستخدام خمتربات اجتماعية، ت املتحدة األمريكيةالوال يف

رك (William I. Thomasويليام توماس ( ). .Robert E. Park) وروبرت 
اهتموا ، بعد األربعينيات من القرن املاضي، ظهر جيل جديد من الباحثني، وبعد ذلك

رخيية ، وقد استخدموا مناهج كمية وكيفية، بدراسة املؤسسات واألوساط املهنية واحلرفية
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ومناهج التحقيق واملعايشة املشرتكة املستعملة يف األحباث األتروبولوجية ، بيوغرافيةو 
داخل ، واإلثنولوجية. وقد انصب اهتمام هذه املدرسة على معاين األفعال لدى األفراد

ا. ومن أهم أنصار هذه املدرسة تمعية اليت يعيشو  Ervingإرفينغ كوفمان  :الوضعيات ا
Goffman( ،) وهوارد بيكرHoward Becker( ،) وأنسيلم شرتوسAnselm 

Strauss( ،) وفريدسونFreidson( ،) وإفريت هاوثEverett Hughes( ،
  )...George Meadوجورج ميد (

، وعلم اإلجرام، ودراسة املهاجرين، وقد اهتمت هذه املدرسة بدراسة املدن احلضرية
  والفن...، والثقافة، والشغل

ما مفهوم التفاعل الرمزي؟ وكيف تبلورت نظرية التفاعل الرمزي؟ وما املنهجية املعتمدة ، إذاً 
  هذا ماسوف نستجليه يف مطالبنا التالية: يف ذلك؟

  األول: مفهوم التفاعل الرمزيطلب امل

لتفاعل الرمزي ذلك التفاعل الذي يقوم بني ، ضمن نسق جمتمعي معني،  األفراديقصد 
ا فاعل ما لسلوك ، ويظهر ذلك التفاعل يف جمموعة من السلوكيات اليت يقوم  يف عالقة 

تصدر عن الذوات املتبادلة جمموعة من ، الذي يصدر عن الفاعل اآلخر. وبتعبري آخر
تمع. وتتخذ هذه األفعال مع األفعال اين ودالالت رمزية وردود األفعال يف متاثل مع بنية ا

تمعية ، متنوعة تستلزم الفهم والتأويل. ويعين هذا أن إميل دوركامي كان يركز على الظواهر ا
ن الفرد ، ويتعامل معها من منظور وضعي وعلمي دون أن يعري الفرد أدىن اهتمام؛ وذلك 

تمع تمع أو التأثري فيه، نتاج ا فعل ليس إال. بيد أن بل هو كائن من، والدور له يف تغيري ا
تمع تمع، مدرسة ماكس فيرب قد أعطت للفرد دورا مماثال لدور ا كما ،  إذ يؤثر الفرد يف ا
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تمع. ومن هنا ركزت املقاربة التفاعلية ، يتأثر به. بل هناك عالقة تفاعلية بني الفرد وبنية ا
تمعالرمزية على أفعال الذوات أثناء عمليات التبادل والتواصل يف  دف حتصيل ، حضن ا

  املعاين االجتماعية اليت تعرب عنها تلك األفعال والسلوكيات الرمزية.

يف و  .فالعامل الذي تعيش فيه الذوات املتفاعلة هو عامل مادي ورمزي، عالوة على ذلك
حيمل دالالت اجتماعية وسيميائية. مبعىن أن األفراد هم الذين يعطون للعامل ، الوقت نفسه

ته الرمزية بواسطة التجارب الفردية املعاشة. وليست كل األفعال اليت تصدر عن دالال
بل فقط األفعال اليت حتمل دالالت رمزية ومقاصد مباشرة وغري ، الذوات املتفاعلة اجتماعية

ا قيما ومعاين رمزية  تمعي. أي: إن افعالنا وسلوكياتنا حتمل يف طيا مباشرة أثناء التفاعل ا
ا ا تمعيتشر ا مع وعلى أساس ما اكتسبه من اجت، لفرد من ا اهات وقيم وميول يتصرف 

  ويتنبأ بتصرف اآلخرين جتاهه.، خريناآل

مادامت تتكىء على ، تتخذ نظرية التفاعل الرمزي طبيعة لسانية وسيميائية، وم هنا
تم مباهو لساين  ولغوي وداليل. اإلشارات والرموز والعالمات اللغوية. مبعىن أن هذه النظرية 

للغة واملعىن.ويزعم ، ويف هذا السياق لقضا املتصلة  يقول جيدنز: " تعىن هذه املدرسة 
وندرك ذاتنا وحنس بفرديتنا.كما ، ميد أن اللغة تتيح لنا الفرصة لنصل مرحلة الوعي الذايت

ا متكننا من أن نرى أنفسنا من اخلارج مثلما يرا اآلخرون يسي يف هذه والعنصر الرئ.أ
العملية هو الرمز.أي: اإلشارة اليت متثل معىن أو شيئا آخر. والكلمات اليت نستعملها 

رموز متثل املعاين اليت نقصدها.فكلمة امللعقة ، يف واقع األمر، لإلشارة إىل أمور حمددة هي
رمز نستعمله لوصف األداة اليت نستخدمها للحساء أو لألكل عموما.كما أن الرموز 

اإلمياءات غري الشفوية وأشكال التواصل األخرى.ومثة قيمة رمزية للتلويح لشخص ما تشمل 
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مياءة ذات دالالت بذيئة ويرى ميد أن البشر يعتمدون على رموز وتفامهات .أو القيام 
لرموز ، ومواضعات مشرتكة يف تفاعل بعضهم مع بعض.وألن البشر يعيشون يف عامل زاخر 

بني األفراد تشتمل على تبادل الرموز.إن التفاعلية الرمزية توجه  فإن مجيع عمليات التفاعل
ا هذه الرتتيبات إلعطاء ، انتباهنا إىل تفصيالت التفاعالت الشخصية والطريقة اليت تتم 

لدور الذي تؤديه هذه  املعىن ملا يقوله ويفعله اآلخرون. وينوه منظرو هذه املدرسة 
تمع ومؤسسات   ١٠٠ه."التفاعالت يف خلق ا

ويعين هذا أن النظرية التفاعلية الرمزية تدرس التفاعل االجتماعي الذي حيمل دالالت 
  لسانية وسيميائية وإحيائية.

  التفاعل الرمزي نظرية الثاين: طلبامل 

ا التفاعلية من ، ترتبط نظرية التفاعل الرمزي مبدرسة شيكاغو وقد استلهمت تصورا
وطورها بشكل رئيسي ، من شارلز بريث ووليم جيمس براغماتية جون ديوي اليت بدأها كل

لرتكيز ، . وقد انصب اهتمام هذه املدرسة على الطبيعة الرمزية للحياة االجتماعية١٠١ميد
على املعاين والدالالت الرمزية اليت حتملها أفعال الفاعلني داخل سياق اجتماعي معني. 

لتفاعل والتبادل املوجودة بني الفاعلني تنتج املعاين االجتماعية عن عمليات ا، وبتعبري آخر
تمع. ومن مث فدور الباحث هو أن حيلل ، داخل النسق االجتماعي أو يف عالقة ببنية ا

                                                           

  .٧٧- ٧٦: ، صعلم االجتماع: أنطوين غيدنز - ١٠٠ 
مروان بطش، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ترمجة ،مدرسة شيكاغو: آالن كولون - ١٠١ 

  .٢١: م، ص٢٠١٢بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 
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تمعيني برصد الدالالت واملعاين الرمزية اليت تنتج عن تلك األفعال ، أفعال الفاعلني ا
ويلها وفق جتارب األفراد، املتبادلة   ني.ضمن نسق جمتمعي مع، و

كما يبدو ذلك جليا يف  ،  فقد ارتبطت نظرية التفاعل الرمزي جبورج هربرت ميد، ومن هنا

تمع من وجهة نظر السلوك االجتماعي)كتابه(  الذي نشره سنة  الفكر والذات وا
ومل يرتجم إىل اللغة الفرنسية إال يف سنة ، ضمن منشورات جامعة شيكاغو، م١٩٣٤
م. " لقد فكر بلومر يف ١٩٣٧وظفه بلومر ألول مرة سنة م.لكن هذا املفهوم قد ١٩٦٣

تمعية أن مفهوم الذات ميكن أن  سعيه للجمع بني املقاربة الفردية واملقاربة السوسيولوجية ا
شريطة أن نعترب الذات استبطا للسريورة االجتماعية اليت تتفاعل ، يؤدي هذا الدور

فيتعلم الفاعل كيفية تكوين ذاته وذوات  ا.بواسطتها جمموعات من األفراد مع بعضها بعض
وميكن عندئذ اعتبار الفعل الفردي خلقا متبادال لعدة  اآلخرين بفضل تفاعله مع اآلخرين.
وتضحى ظواهر ، تكتسب الذوات معىن اجتماعيا، ذوات تتفاعل فيما بينها.وهكذا

 -إذاً  -جية سوسيولوجية تشكل احلياة االجتماعية. وسيتوجب على الدراسة السوسيولو 
م للعامل الذي حييط  م على أساس تفسريا ا الفاعلون سلوكيا حتليل السريورات اليت يوفق 

   ١٠٢م."

يف مخس فرضيات ، يف تفسريه لتصور ميد، وحيصر مفهوم التفاعل الرمزي عند أرنولد روس
  أساسية هي:

العامل ومعاين وحنن الذين نضع معاين، " حنن نعيش يف حميط رمزي ومادي يف آن واحد 
  أفعالنا يف هذا العامل بواسطة رموز.

                                                           

  .٢٣: ، صمدرسة شيكاغو: آالن كولون - ١٠٢ 
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  بفضل هذه الرموز ذات املعىن اليت مييزها ميد عن العالمات الطبيعية يكون مبقدور أن
  ألننا نشارك اآلخرين الرموز نفسها. ؛حنل حمل اآلخر

وتتيح لنا ، وهي توجه معظم أفعالنا، حنن نتقاسم ثقافة مؤلفة من مجلة من املعاين والقيم
  على حنو واسع أن نتنبأ بتصرف األفراد اآلخرين.

 لتايل، إن الرموز ا، و ليست معزولة وتشكل جزءا من ، املعاين والقيم املرتبطة 
والذي ، وهو التعريف الذي يدعوه ميد األ، جمموعات معقدة يعرف الفرد إزاءها دوره

موعات اليت يتعامل معها.يف  ه متثل اإلدراك احلسي الذي ، حنييتغري حبسب ا إن أ
يكونه عن ذاته ككل. وقد وضح ميد هذا الفارق:" إن ضمري املتكلم أ هو رد اجلسم على 

إن األ هي مجلة املواقف املنظمة اليت أوليها لآلخرين.وتشكل ، مواقف اآلخرين.يف حني
". ويكون عندئذ رد الفعل إزاء ذلك، مواقف اآلخرين األ املنظمة   على أساس أ

  دىء األمر احللول املمكنة واحملتملة إن الفكر هو السريورة اليت من خالهلا تدرس يف 
اية  لنسبة لقيمه قبل أن خيتار هذه احللول يف  من زاوية الفوائد واألضرار اليت جينيها الفرد 

هو  -إذاً  -األمر.إنه نوع من االستعاضة عن التصرف بوساطة جتارب وأخطاء.إن الفعل 
اية األمر يف تصرف  تفاعل مستمر بني أ واأل وسلسلة من املراحل اليت تتبلور يف 

  ١٠٣وحيد."

يتبني لنا أن مدرسة شيكاغو السوسيولوجية هي اليت اهتمت كثريا بنظرية التفاعل ، وهكذا
  الرمزي.

                                                           

  .٢٤- ٢٣: ، صمدرسة شيكاغو: آالن كولون - ١٠٣ 
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  الثالث: منهجية التفاعل الرمزي طلبامل

فردية ذاتية. مبعىن أن املقاربة التفاعلية الرمزية تعطي دورا   يستند التفاعل الرمزي إىل منهجية
يعتمد التفاعل الرمزي على ، كبريا للفاعل ضمن بيئته االجتماعية الطبيعية. وبتعبري آخر

بغرض فهم الدالالت الرمزية ألفعال األفراد داخل السياق ، استعراض جتارب األفراد
ا هذه األفعال ا، االجتماعي ذاوما تتميز  ، لبينية من دالالت ومعان ومحوالت رمزية. و

تتخطى املقاربة التفاعلية الرمزية السوسيولوجيا الدوركاميية القائمة على التفسري العلمي 
تمع على كفة الذات أو الفاعل. ويف هذا الصدد، والوضعي يقول آالن  ، وترجيح كفة ا

حلسبان أن ):" جيمدرسة شيكاغو) يف كتابه (Alain Goulonكولون ( خذ  ب أن 
ريخ علم االجتماع، التفاعل الرمزي املتبادل مينح دورا نظر للفاعل ، وللمرة األوىل يف 

تستخدم طرائق يف البحث تعطي أولوية ، االجتماعي كممثل للعامل الذي حييط به. ومن مث
اليت لوجهات نظر الفاعلني.إن اهلدف من استخدام هذه الطرائق هو توضيح املعاين 

تقتضي املعرفة السوسيولوجية ، يستخدمها الفاعلون أنفسهم لبناء عاملهم االجتماعي.وهنا
الميكن للمعرفة ، االعتماد على جتربة األفراد.وخبصوص التفاعل الرمزي املتبادل

السوسيولوجية الواقعية أن تتكون عن طريق التقيد مببادىء منهجية تسعى إىل استخراج 
دراسة ، وعلى العكس من ذلك، جلعلها موضوعية. وسيكون املقصود املعطيات من سياقها

الفاعل تبعا للواقع االجتماعي الطبيعي الذي يعيش فيه. ينبغي على كل حبث يف العلوم 
أو إخفاء الفاعليات املتبادلة اليت ، االجتماعية احلرص على عدم تشويه العامل االجتماعي

جيب احملافظة على سالمة العامل االجتماعي لكي ، ترتكز عليها كل حياة اجتماعية.وهلذا
إلمكان دراسته حلسبان.إذ إن هؤالء ، يصبح  وأخذ وجهة نظر الفاعلني االجتماعيني 
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ا األشياء واألفراد والرموز اليت  يبنون عاملهم االجتماعي من خالل املعاين اليت خيصون 
م."   ١٠٤حتيط 

، نظرية ماكس فيرب يف دراسة األفعال االجتماعيةويعين هذا كله أن مدرسة شيكاغو تتبىن 
  .االجتماعي والرتكيز على الفاعل

  الرابع: تقومي النظرية التفاعلية الرمزية طلبامل

وعلى الرغم من أمهية النظرية التفاعلية الرمزية يف تناول قضية األفعال الفردية من الناحية 

، عملية التفاعل أو عملية الفعل ورد الفعلوالرتكيز على ، اللسانية والسيميائية والرمزية

فإن هذه ، يف سياق تواصلي وتباديل معني، واستجالء دالالته الرمزية واللفظية والبصرية

تمع لبىن يف ا لسلطة و مل القضا األوسع اليت تتعلق  ا  ، النظرية " تتعرض للنقد أل

ا القيود على الفعل الفرد لطريقة اليت يفرضان    "١٠٥ي.و

ترصد التفاعالت االجتماعية ، ويعين هذا أن التفاعلية الرمزية ذات طبيعة شكلية ليس إال

، دون أن تتعمق يف مواضيع سوسيولوجية معقدة، ذات الطابع اللغوي والرمزي والسيميائي

ميش السود يف جمتمعات البيض، والالمساواة، والفقروالظلم ، والسلطة، مثل: القوة ، و

  إخل...، بني الطبقات االجتماعيةوالصراع 

                                                           

  .٢٥: نفسه، ص: آالن كولون- ١٠٤ 
 .٧٧: نفسه، ص: أنتوين غيدنز - ١٠٥
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يف منتصف ، لقد ظهرت النظرية التفاعلية الرمزية يف مدرسة شيكاغو، وخالصة القول

تمع نتاج التفاعالت الفردية. وبعد ، القرن العشرين وتنبين على فكرة أساسية هي أن ا

. ومن هنا، ذلك لعالقات التفاعلية فالنظرية التفاعلية رصد ل، انتشرت النظرية يف ربوع أورو

ألشياء أو املوضوعات اليت حتمل معاين أو دالالت معينة.ومن مث ، اليت جتمع األفراد 

تتحقق املعاين عرب عملية التفاعل بني األفراد بعضهم البعض يف عالقتهم بتلك األشياء. 

  تتغري معاين تلك األشياء حسب التأويالت اليت يعطيها األفراد هلا.، ومن مث

وتذهب بنظرية الفعل ، تتخذ املدرسة التفاعلية الرمزية طابعا لسانيا وسيميائيا، لعموموعلى ا

عندما حتلل خمتلف التفاعالت اللغوية والرمزية والسيميائية بغية ، الفيربية إىل أوسع مدى

ا االجتماعية   .رصد دالال

 

  الفصل الثالث:

ت السوسيولوجية يف فرتة   مابعد احلداثة النظر

 ما بعد احلداثةمصطلح  مفهوماملبحث األول: 

م. ١٩٩٠م إىل سنة ١٩٧٠) من سنة Post modernismمتتد فرتة مابعد احلداثة (
ت والتيارات واملدارس الفلسفية والفكرية واألدبية والنقدية والفنية  ا النظر ويقصد 



 

100 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

والسيميائية واللسانية. وقد ما بعد احلداثة البنيوية يف فرتة اليت ظهرت والسوسيولوجية 
وحتطيم املقوالت املركزية اليت هيمنت قدميا ، جاءت مابعد احلداثة لتقويض امليتافيزيقا الغربية

والعقل...وقد استخدمت ، والصوت، واألصل، واهلوية، كاللغة،  وحديثا على الفكر الغريب
عد احلداثة بفلسفة يف ذلك آليات التشتيت والتشكيك واالختالف والتغريب. وتقرتن ماب

ت ما بعد احلداثة عن احلداثة  الفوضى والعدمية والتفكيك والالمعىن والالنظام. وتتميز نظر
واالنفكاك عن اللوغوس والتقليد وماهو متعارف ، السابقة بقوة التحرر من قيود التمركز

وار والتفاعل واالنفتاح على الغري عرب احل، وممارسة كتابة االختالف واهلدم والتشريح، عليه
، مع فضح املؤسسات الغربية املهيمنة، وحماربة لغة البنية واالنغالق واالنطواء، والتناص

ملدنس واهلامش والغريب واملتخيل واملختلف، وتعرية اإليديولوجيا البيضاء ، واالهتمام 
لعرق   وخطاب مابعد االستعمار....، واألنوثة، واجلنس، واللون، والعناية 

وماسياقها التارخيي واإلبستمولوجي(املعريف)؟ وما  مفهوم نظرية مابعد احلداثة؟ ما، إذاً 
ت اليت رافقت  ته النظرية والتطبيقية واملنهجية؟ وما أهم النظر مرتكزات هذا املفهوم ومكو

ا؟    مابعد احلداثة؟ وما إجيابيات مابعد احلداثة وسلبيا

 األول: مفهوم (ما بعد احلداثة)طلب امل

رةمن  هو مصطلح ( مابعد ، يف فرتة مابعد احلداثة، املصطلحات األكثر التباسا وإ
حيث اختلف حوله نقاد ودارسو (مابعد احلداثة)؛ نظرا لتعدد مفاهيمه ، احلداثة) نفسه

قد إىل آخر. بل جند أن املعاين اليت قدمت ملفهوم (مابعد احلداثة) متناقضة  ومدلوالته من 
حىت أثري حول استخدام مفهوم مصطلح (مابعد احلداثة) ، ومتداخلةفيما بينها وخمتلفة 

إذ يعترب من أهم املصطلحات اليت" شاعت وسادت منذ اخلمسينيات ، نقاش مستفيض
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ومل يهتد أحد بعد إىل حتديد مصدره: فهناك من يعيد املفردة إىل املؤرخ الربيطاين ، امليالدية
لشاعر والناقد األمريكي تشارلس أولسون وهناك من يربط، م١٩٥٤أرنولد توينيب عام  ها 

قد الثقافة ليزيل فيدلر، يف اخلمسينيات امليالدية ا بعام ، وهناك من حييلها إىل  وحيدد زما
م. على أن البحث عن أصول املفردة أفضى إىل اكتشاف استخدامها قبل هذه ١٩٦٥

ح " الرسم مابعد احلداثي" يف كما يف استخدام جون واتكنز تشامبان ملصطل،  التواريخ بكثري
نفتز يف عام ، م١٨٧٠عقد    ١٠٦م."١٩١٧وظهور مصطلح مابعد احلداثة عند رودولف 

وقد تبني واضحا أن أفكار (مابعد احلداثة) خمتلفة نسبيا عن مفاهيم احلداثة السابقة. 
عضهم وهناك من يرى أن أفكار (مابعد احلداثة) خمتلفة جذر عن أفكار احلداثة. ويعتقد"ب

م مابعد  أنه من املمكن اعتبار الكتاب والفنانني يف مرحلة (ماقبل احلداثة) على أ
لرغم من أن املفهوم مل يكن مصاغا آنذاك. وهذا أقرب إىل اجلدل الذي يرى ، احلداثيون

قش  ا موجودة مسبقا يف الفكر الرومانسي األملاين. وقد  ت فرويد عن الالوعي أ نظر
، )أن مشروع احلداثة مل ينته أبدا بعدHabermasملاين يورغن هابرماس (الفيلسوف األ

ذا يقصد هابرماس قيم تنوير العقل ، حيث يواصل هذا املشروع سعيه لتحقيق أهدافه (و
ة له) أيضا يف  والعدالة االجتماعية). ويعد مصطلح "مابعد احلداثة " (والكلمات املشا

تمعات الرأمسالية يف ، بصفة عامة، نظر الكثريين أنه يشري إىل دور وسائل اإلعالم يف ا
فمن الواضح أن نظرية تفسري التطورات ، أواخر القرن العشرين. وأ كان استخدامه املفضل

ت الكربى مل تعد ممكنة أو مقبولة وأنه مل يعد ممكنا ، االجتماعية والثقافية عن طريق السرد

. النص والصورةمع الواقع التارخيي. فكل شيء هو  لألفكار أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا
                                                           

سنة  ،، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانيةدليل الناقد األديب: البازعي وميجان الرويليسعد  - ١٠٦
 .١٣٨: م، ص٢٠٠٠
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لنسبة للكثريين حيث جند احلياة ، )املاتريكسحياول العامل الذي يتم تصويره يف فيلم( ، و
إلقناعه بكابوس ، إقناع املشاهد بعامل مابعد احلداثة، البشرية تقلد اآلالت اليت تسيطر عليها

مبنزلة استعارة أو جماز عن حالة اإلنسان فهذا العامل هو ، من عامل اخليال العلمي
  ١٠٧احلايل."

، (مابعد احلداثة) بفلسفة التفكيك والتقويض وهناك من الباحثني والدارسني من يربط
وحتطيم املقوالت املركزية الكربى اليت هيمنت على الثقافة الغربية من أفالطون إىل يومنا هذا. 

النظرية يف كتابه( ، )David karterيقول دافيد كارتر (، ويف هذا الصدد

"وتعرب هذه املواقف من "مابعد احلداثة" عن موقف متشكك بشكل جوهري ،:)األدبية
وقد أثرت هذه املواقف على العديد من التخصصات األكادميية ، جلميع املعارف البشرية

من بني ، وميادين النشاط اإلنساين(من علم االجتماع إىل القانون والدراسات الثقافية
لنسبة للكثريين تعد "مابعد احلداثة" عدمية على حنو خطري فهي ، امليادين األخرى). و

تقوض أي معىن للنظام والسيطرة املركزية للتجربة. فال العامل وال الذات هلما وحدة 
  .١٠٨متماسكة"

كما   .فقد اعتمدت فلسفة (مابعد احلداثة) على التشكيك والتقويض والعدمية، ومن مث
وإعادة النظر يف الكثري من املسلمات ، التناص والالنظام والالانسجاماعتمدت على 

مابعد تزعزع ، واملقوالت املركزية اليت تعارف عليها الفكر الغريب قدميا وحديثا. ومن مث
للغة واهلوية-حسب دافيد كارتر -احلداثة إذ نسمع  ، :" مجيع املفاهيم التقليدية املتعلقة 

                                                           
، الطبعة األوىل سنة : ، ترمجةالنظرية األدبية: ديفيد كارتر -  ١٠٧ سل املسامله، دار التكوين، دمشق، سور

 .١٣٠: م، ص٢٠١٠
 .١٣١: ، صاألدبيةالنظرية : ديفيد كارتر - ١٠٨
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الذين يدرسون األدب اإلنكليزي ينعتون أي شيء اليفهمونه  كثريا من الطالب األجانب
أو يعربون عنه مبابعد حداثي. وكثريا ماتكشف النصوص األدبية يف "مابعد احلداثة" عن 

تم كل من النصوص واالنتقادات بعدم ، غياب االنغالق ا على ذلك. و وتركز حتليال
سم" التناص": هو إعاد، وضوح اهلوية ة صياغة األعمال املبكرة أو الرتابط وماهو معروف 

  ١٠٩بني النصوص األدبية."

املنظور ، عن أربعة منظورات جتاهها، يف إطار (مابعد احلداثة)، وميكن احلديث، هذا
واملنظور ، الفلسفي الذي يرى أن (مابعد احلداثة) دليل على الفراغ بغياب احلداثة نفسها

، حركة ابتعاد عن احلداثة أو رفضا لبعض جوانبهاالتارخيي الذي يرى أن (مابعد احلداثة) 
واملنظور اإليديولوجي السياسي الذي يرى أن (مابعد احلداثة) تعرية لألوهام اإليديولوجية 

واملنظور اإلسرتاتيجي النصوصي الذي يرى أن مقاربة نصوص (مابعد احلداثة) ، الغربية
ملعايري املنهجية   ١١٠بل قراءات منفتحة ومتعددة.، وليست مثة قراءة واحدة، التتقيد 

  الثاين: السياق الذي ظهرت فيه (مابعد احلداثة) طلبامل

بتطور الرأمسالية الغربية ، يف بعدها التارخيي واملرجعي والسياقي، ارتبطت (مابعد احلداثة)
وثقافيا. كما ارتبطت ارتباطا وثيقا بتطور ، وسياسيا، واقتصاد، مابعد احلداثية اجتماعيا

واملقوالت املركزية ، ل اإلعالم. كما جاءت مابعد احلداثة رد فعل على البنيوية اللسانيةوسائ
الغربية اليت حتيل على اهليمنة والسيطرة واالسغالل واالستالب. كما استهدفت (مابعد 

وحتتكر ، وتعرية املؤسسات الرأمسالية اليت تتحكم يف العامل، احلداثة) تقويض الفلسفة الغربية

                                                           
 .١٣١: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١٠٩
 .١٤٣: ، صدليل الناقد األديب: سعد البازعي وميجان الرويلي - ١١٠
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ومتتلك املعرفة العلمية. كما عملت (مابعد احلداثة) على انتقاد اللوغوس ، اإلنتاجوسائل 
  واملنطق عرب آليات التشكيك والتشتيت والتشريح والتفكيك.

بعد انتهاء احلرب العاملية ، وقد ظهرت (مابعد احلداثة) يف ظروف سياسية معقدة، هذا
، وإعالن ميالد حقوق اإلنسان، النوويوانتشار التسلح ، يف سياق احلرب الباردة، الثانية

ل، ويونيسكو، وأداموف، ( صمويل بيكيت وظهور مسرح الالمعقول وظهور ، …)وأرا
لية، الفلسفات الالعقالنية وقد  … والعدمية، والعبثية، والفرويدية، والوجودية، مثل: السر

  كانت التفكيكية معربا رئيسا لالنتقال من مرحلة احلداثة إىل (مابعد احلداثة). 

، فقد كانت (مابعد احلداثة) مفهوما مناقضا ومدلوال مضادا للحداثة. ولذلك، ومن مث
منوذج التشظي والتشتيت والالتقريرية كمقابل لشموليات احلداثة  "احتفلت مابعد احلداثة 

ألمنوذج الكوين، اوثوابته خلطية التقدمية، وزعزعت الثقة  ا، و سبا ، وبعالقة النتيجة 
ودعت إىل خلق أساطري جديدة تتناسب مع مفاهيمها اليت ، حاربت العقل والعقالنية
، وضرورة قبول التغيري املستمر، وتضع حملها الضرورات الروحية، ترفض النماذج املتعالية

حىت أدب "مابعد ، املعاشة. كما رفضت الفصل بني احلياة والفن وتبجيل اللحظة احلاضرة
ىب التأويل ا    ١١١وحتارب املعاين الثابتة."، احلداثة" ونظر

يف جمال التشكيل والرسم والعمارة واهلندسة  -أوال -وقد ظهرت (مابعد احلداثة) ، هذا
قي العلوم السوسيولوجيا و و قبل أن تنتقل إىل الفلسفة واألدب والفن والتكنولوجيا ، املدنية

بل هناك (مابعد حداثة) ، واملعارف اإلنسانية. والميكن احلديث عن (مابعد حداثة) واحدة

                                                           
  .١٤٢: نفسه، ص: سعد البازعي وميجان الرويلي - ١١١
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ت) فرعية. وقد غزت نظرية(مابعد احلداثة) مجيع الفروع املعرفية ،  عامة و(مابعد حدا
، األنرتوبولوجياو ، وعلم االجتماع، والرتبية، واألخالق، والفلسفة، والفن، والنقد، كاألدب

  ، والتشكيل...والعمارة، والسياسة، واالقتصاد، وعلم الثقافة
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  الثالث: مرتكزات (مابعد احلداثة) طلبامل

ت واملرتكزات الفكرية ، يف ساحة الثقافة الغربية، تستند مابعد احلداثة إىل جمموعة من املكو
  حصرها يف العناصر واملبادىء التالية:وميكن ، والذهنية والفنية واجلمالية واألدبية والنقدية

دف نظرية (مابعد احلداثة) إىل تقويض الفكر االتقويض وحتطيم أقانيمه ، لغريب: 
لتشتيت والتأجيل والتفكيك. مبعىن أن (مابعد احلداثة) قد تسلحت مبعاول اهلدم املركزية 

ت الرمسية ستعمال لغة ، املتآكلة وفضح اإليديولوجيات السائدة، والتشريح لتعرية اخلطا
  االختالف والتضاد والتناقض.

 :وانتقاد ، أهم ما تتميز به (مابعد احلداثة) هو التشكيك يف املعارف اليقينية التشكيك
أصبح التشكيك آلية ، املؤسسات الثقافية املالكة للخطاب والقوة واملعرفة والسلطة. ومن مث

فتفكيكية ، لعقل واحلضور والدال الصويت. ومن هناللطعن يف الفلسفة الغربية املبنية على ا
تشكيك يف امليتافيزيقا الغربية من أفالطون إىل فرتة الفلسفة ، يف احلقيقة، جاك ديريدا هي

  احلديثة.

 :فسيجدها فلسفات ، من يتأمل جوهر فلسفات مابعد احلداثة الفلسفة العدمية
العقل واملنطق والنظام واالنسجام. مبعىن وتقويض ، تقوم على تغييب املعىن، عدمية وفوضوية

بل هي ، أن فلسفات (مابعد احلداثة) هي فلسفات التقدم بدائل عملية واقعية وبرامجاتية
تمع.، فلسفات عبثية المعقولة   تنشر اليأس والشكوى والفوضى يف ا

 :تبحث  إذا كانت فلسفة احلداثة أو تيارات البنيوية والسيميائية التفكك والالانسجام
ت، عن النظام واالنسجام دف إىل توحيد النصوص واخلطا ، وجتميعها يف بنيات كونية، و
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وحتقيق الكلية ، من أجل خلق االنسجام والتشاكل، وجتريدها يف قواعد صورية عامة
بل هي ، فإن فلسفات (مابعد احلداثة) هي ضد النظام واالنسجام، والعضوية الكونية

وتفكيك ماهو ، تدعو إىل التعددية واالختالف والالنظام،  املقابلتعارض فكرة الكلية. ويف
  .منظم ومتعارف عليه

 :فأصبحت الصورة ، رافقت (مابعد احلداثة) تطور وسائل اإلعالم هيمنة الصورة
ومل تعد اللغة هي املنظم الوحيد ، البصرية عالمة سيميائية تشهد على تطور مابعد احلداثة

وتعرف ، أصبحت الصورة هي احملرك األساس للتحصيل املعريف بل، للحياة اإلنسانية

لصورة السينمائيةGilles Deleuzeاحلقيقة. والغرو أن جند جيل دولوز ( ، ) يهتم 
ويعترب العامل ، الفعل -والصورة ، االنفعال -والصورة ، اإلدراك -الصورة إذ يقسمها إىل 

ويبدو ذلك واضحا يف  ، خداع احلواسكخداع السينما للزمان واملكان عن طريق ،  خداعا

  م).١٩٨٥) (الزمان -الصورةم) و( ١٩٨٣) (احلركة - الصورةكتابيه(

 لغرابةالغرابة والغموض وغموض اآلراء واألفكار ، والشذوذ، : تتميز (مابعد احلداثة) 
من الصعب فهمها ، مبهمة وغامضة -مثال -فمازالت تفكيكية جاك ديريدا ، واملواقف

ا ر كثريا من النقاش والتأويالت املختلفة يف ، واستيعا حىت إن مصطلح التفكيك نفسه أ
ت املتحدة األمريكية. كما أن فلسفة جيل ، حقول ثقافية متنوعة ن والوال وخاصة يف اليا

  من الصعب مبكان متثلها بكل سهولة.، دولوز معقدة وغامضة

  :خرين بطريقة واعية أو غري واعية. مبعىن أن يعين التناص استلهام نصوص اآلالتناص
يدل و  أي نص يتفاعل ويتداخل نصيا مع النصوص األخرى امتصاصا وتقليدا وحوارا.

وترسبات ، واملعرفة اخللفية، والتنوع، على التعددية، يف معانيه القريبة والبعيدة، التناص
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يل الذاكرة. وقد ارتبط التناص نظر مع النقد احلواري لدى ميخائ
  ).M.Bakhtineختني(

  :استهدفت (مابعد احلداثة) تقويض املقوالت تفكيك املقوالت املركزية الكربى
إىل جانب ، واحلضور والغياب، واللسان والكالم، كالدال واملدول،  املركزية الغربية الكربى
، التشريحواهلوية... عن طريق ، والوجود، والعقل، واحلقيقة، كاجلوهر،  انتقاد مفاهيم أخرى

  والتأجيل...، والتشتيت، والتقويض، والتفكيك

  :وعدم ، إذاكانت البنيوية احلداثية قد آمنت بفلسفة البنية واالنغالق الداخلياالنفتاح
فإن (مابعد احلداثة) قد اختذت لنفسها ، والسياق اخلارجي واملرجعي، االنفتاح على املعىن

كما ،  والتعايش والتسامح. ويعد التناص آلية هلذا االنفتاحاالنفتاح وسيلة للتفاعل والتفاهم 
لسياق اخلارجي هو دليل آخر على هذا االنفتاح اإلجيايب التعددي.   أن االهتمام 

  :تعمل فلسفات (مابعد احلداثة) على حترير اإلنسان من قهر املؤسسات قوة التحرر
، وهام اإليديولوجيا وامليثولوجيا البيضاءوحتريره أيضا من أ، املالكة للخطاب واملعرفة والسلطة

  وتنويره بفلسفات اهلامش والعرضي واليومي والشعيب.، وحتريره كذلك من فلسفة املركز

 :إذا كانت البنيوية والسيميائيات قد أقصت  إعادة االعتبار للسياق والنص املوازي
ا السياق اخلارجي واملرجعي فإن فلسفات ، تمعوقتلت اإلنسان والتاريخ وا، من حسا

قد أعادت االعتبار للمؤلف والقارىء واإلحالة واملرجع التارخيي ، (مابعد احلداثة)
واملادية ، ومجالية التلقي، كما هو حال نظرية التأويلية،  واالجتماعي والسياسي واالقتصادي

  والتارخيانية اجلديدة...، ونظرية مابعد االستعمار، والنقد الثقايف، الثقافية
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  :إذا كانت الشعرية البنيوية حترتم األجناس األدبيةحتطيم احلدود بني األجناس األدبية ،
فتحدد هلا قواعدها وأدبيتها ، حيث تضع كل جنس على حدة تصنيفا وتنويعا وتنميطا

حلدود األجناسية، التجنيسية كل قواعد   فقد حطمت، فإن (مابعد احلداثة) التعرتف 
نتحدث عن  -اليوم -أصبحنا ، من نظرية األدب. ومن مثوسخرت ، التجنيس األديب

ر غري حمددة وغري معينة جنسيا.   أعمال أو نصوص أو آ

  :ت (مابعد احلداثة) عن سابقتها احلداثية الدالالت العائمة تتميز نصوص وخطا
ت غري  ام وااللتباس. مبعىن أن دالالت تلك النصوص أو اخلطا خباصية الغموض واإل

بل هناك دالالت خمتلفة ومتناقضة ومتضادة ، وليس هناك مدلول واحد، بدقة حمددة
جيال وتقويضا وتفكيكا كما يتضح ذلك جليا يف املنظور التفكيكي عند جاك ،  ومشتتة 

ت (مابعد احلداثة).، يغيب املعىن، ديريدا. وبتعبري آخر   ويتشتت عبثا يف كتا

 بتة: تنكر فلسفات مابعد احلمافوق احلقيقة ر ، داثة وجود حقيقة يقينية  فجان بودر
) Neitszeكما ذهب إىل ذلك نيتشه (،  ويعتربها ومها وخداعا، ينكر احلقيقة -مثال  -

إلعالم الذي  ر احلقيقة  خطاء اللغة وأوهامها. بينما يربط بودر الذي ربط غياب احلقيقة 
  ميارس لغة اخلداع والتضليل والتوهيم والتفخيم.

  :ت (مابعد احلداثة)التخلص من املعايري والقواعد يف جمال ، مايعرف عن نظر
ت والقواعد املنهجية، األدب والنقد إذ يسخر ميشيل فوكو من دارس ، ختلصها من النظر

فهو يرى النص أو ، وحيفظها عن ظهر قلب. لذا، ينطلق من منهجيات حمددة يكررها دائما
كما يرفض ديريدا أن تكون ،  حيتمل قراءات خمتلفة ومتنوعة، اخلطاب عاملا متعدد الدالالت

جحة لتحليل النص األديب؛حيث ال يوجد  له منهجية نقدية أدبية يف شكل وصفة سحرية 
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فما هناك سوى املختلف من املعاين املتناقضة ، املعىن أصال مادام مقوضا ومفككا ومشتتا
  مع نفسها كما يقول جاك ديريدا.

  

  الرابع: رواد نظرية ( مابعد احلداثة) طلبامل

جان  :هؤالءمن نذكر و ، من املعلوم أن ل( مابعد احلداثة) روادا ومنظرين وفالسفة ونقادا
ر رو ، بودر   وجيل دولوز...، وميشيل فوكو، جاك ديريداو ، جان فرانسوا ليو

ر   الفرع األول: جان بودر

ر ( اشتهر -١٩٢٩) (Jean Baudrillardالفيلسوف الفرنسي جان بودر
ر مبجموعة ، بنقده للتكنولوجيا احلديثة واإلعالم. ومن مث م)٢٠٠٧ فقد أدىل جان بودير

خليال العلمي، ومافوق احلقيقة، كاحلقيقة العائمة،  من املفاهيم لعوامل ، واالهتمام  والعناية 
دلول عند فرديناند فقد انتقد العالقة بني الدال وامل، االفرتاضية غري املتحققة. ومن هنا

لدالالت العائمة ، وجود معىن واضح -كجاك ديريدا   -حيث أنكر ، دوسوسري بل قال 
" فقد رفض التمييز بني املظاهر واحلقائق الكامنة وراء هذه ، أو املعىن املغيب. ومن هنا

لنسبة له ارت أخريا الفوارق بني الدال واملدلول.ومل تعد العالمات ، املظاهر. و تشري إىل ا
ي معىن معقول وقد شرح  .حيث يتكون العامل احلقيقي من الدالالت العائمة، مدلوالت 

ر هذه األفكار يف عمله   ١١٢م)."١٩٨١) ( التظاهرات واحملاكاة(  بود

                                                           
 .١٣٢: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٢
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ر، هذا وجود احلقيقة مادامت ترتبط ، مثل: الفيلسوف األملاين نيتشه، وقد أنكر جان بودر
للغة  ازية والبالغة التخييلية ووسائل اإلعالم. ومن ارتباطا وثيقا  واخلطإ والظن واملبالغة ا

ر مبفهوم ( مافوق احلقيقة):" يتولد مفهوم مافوق احلقيقة، مث حيث يكون ، فقد قال بودر
شيء ما حقيقيا فقط عندما يتحرك ضمن نطاق وسائل اإلعالم. وتولد تكنولوجيات 

حيث الميكن ألحد أن يعيش أي ، العائمة بشكل حر االتصال يف "مابعد احلداثة" الصور
، جتربة إذا مل تكن بصيغة مشتقة. وقد أخذت جتربة العامل للعبث مكان أي ثقافة مميزة

ت املتحدة األمريكية.   وأصبح للعبث هلجة واحدة فقط: تلك اليت متتلكها الوال

ر (على سبيل املثال:( ت بودر ( وهم ) وحةإسرتاتيجيات فاد وقد أصبحت كتا

)) عدمية بشكل متزايد: فقد أصبحت العالمات بال معىن بسبب تكرارها واختالفها النهاية
اليت اجتذبت انتقادات  -اللذين الينتهيان...وقد قادت آراؤه املتطرفة إىل العبارة الشهرية

ا غري ، م مل تكن حقيقية١٩٩١أن حرب اخلليج عام  -قاسية بل كانت حد إعالميا:" إ
ر نفسه قد ، يقيةحق ا حرب دون أعراض احلرب". وهذا ماقاد العديد للشك يف أن بودر إ

. "، ابتعد إىل مافوق احلقيقة   ١١٣ومل يعد يسكن جسدا دنيو

لعوامل التخييلية واالفرتاضية. ويف هذا ، وعليه فقد دفعه مفهوم مافوق احلقيقة إىل االهتمام 
ر يف حججه أي تفاصيل حمددة عن السياقات يقول دافيد كارتر:"اليرى ، الصدد بورد

ت اخليالية. وقد برهن  .الثقافية أو االجتماعية وليس يف كتابة قصص اخليال العلمي والروا
ر نفسه  بعضهم أيضا أن العديد من أفكاره قد استبقت يف مثل هذه األعمال. كتب بودر

الرد. وكما  سبق اإلشارة إليه وجدت رؤيته مقاال ميدح كاتب اخليال العلمي ج. جي 
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وخصوصا يف هذا النوع من األفالم الذي يصبح فيه الواقع ، للعامل أصداء يف السينما
وهو هجني من البشر ، وأيضا يف مفهوم "السايبورغ"، االفرتاضي غري مميز عن العامل احلقيقي

  ١١٤والتكنولوجيا."

ر   الفرع الثاين: جان فرانسوا ليو

ر املفكر الفرنسييعد  - ١٩٢٤( )Jean-François Lyotard( جان فرانسوا ليو
وخاصة يف كتابه( ، أنكر احلقيقة مثل: نيتشه دفق، م) من أهم رواد مابعد احلداثة١٩٩٨

ر أن املعرفة الميكنها أن ، م). ففي هذا الكتاب١٩٧٩(حالة مابعد احلداثة)  " جيادل ليو
ا تعتمد على أالعيب اللغة اليت هي دائما  ا تقدم احلقيقة يف أي معىن مطلق؛ أل تدعي أ

لفضل الكثري لنيتشه وفيتغنشتاين، صلة بسياقات حمددة. وهناذات  ر مدين  ، جند أن ليو
وانتشار املنطق مل ينتج سوى نوع من ، حيث يدعي أن أهداف التنوير يف حترير اإلنسان

حيث ، العجرفة العلمية. وقد رفض يورغن هابرماس قبول هذا التقييم ملصري أهداف التنوير
ا التزال ق   ١١٥ابلة للحياة."يعتقد أ

ر على التمركز العقلي على غرار رواد الفلسفة التفكيكية (جاك ديريدا ، هذا ر ليو وقد 
ر ، وسطوته على الفن واحلياة، وانغالقه، واستغالله، منتقدا هيمنته، مثال) حيث "يقدم ليو

ن البنيوية قد جتاهلتها١٩٧١( اخلطاب والشخصية)مالحظة يف كتابه( فقد ميز  .م) 
ر بني ما" يرى" ويفهم وهو البعد الثالث. أي: الشكل وبني مايقرأ يف النص ذي ، ليو

ر مستشهدا بفوكو أن ما يعد تفكريا عقالنيا من قبل املفكرين  البعدين. ويناقش ليو

                                                           
 .١٣٣: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٤
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ر املستوى ، يف الواقع، احلداثيني هو لنسبة لليو شكل من أشكال السيطرة واهليمنة. و
يكتسب ، الذي يبدو أنه يضم ما يشبه الرغبة اجلنسية عند فرويد أو قوة الرغبة ،"الشكلي "

من جهة ، وينتقد ويزعزع ويقلق الفن، معىن موحدا من خالل عمليات التفكري العقالين
  ١١٦معىن من معاين االنتهاء واالنغالق." :أخرى.أي

ر هو التخلص ، دية األدبيةالنق يف إطار (مابعد احلداثة)، وأهم مايطرحه جان فرانسوا ليو
من القواعد النظرية واملعايري التطبيقية يف حلظة املمارسة النقدية. مبعىن أن يتحرر النقد 

لقواعد املنهجية واملعايري املسبقة. ويف هذا النطاق يقول دافيد كارتر:" ، األديب من االلتزام 
ر عن (مابعد احلداثة) لن، وأحد تلميحات ليو سبة لإلجراءات اليت اعتمدها وهو أمر هام 

حيث يتم ، هو أن التحليل جيب أن ميضي قدما دون أي معايري حمددة مسبقا، النقد األديب
  ١١٧الكشف عن املبادىء والقواعد املنظمة يف عملية التحليل."

  الفرع الثالث: جاك ديريدا

إذ ، ) كذلك من أهم فالسفة (مابعد احلداثة)Jacques Derridaيعد جاك ديريدا (
جيال لنقد والتشريح بغية ، اهتم بتفكيك الثقافة الغربية تشتيتا و ا املركزية  وتقويض مقوال

وفضح امليثولوجيا البيضاء املبنية على اهليمنة واالستغالل ، ةتعرية املؤسسات الغربية املهيمن
ر دريدا على جمموعة من املقوالت البنيوية، واالستعمار والتغريب واإلقصاء. ومن مث ،  فقد 

لكتابة، وغريها من املفاهيم، كاملدلول والصوت والنظام والبنية ،  ودعا إىل تعويض الصوت 
ى أن مدلول العالمة ل وأن ، بل هو عبارة عن مدلوالت خمتلفة، يس مدلوال واحداكما ار
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بل على االختالف بني املدلوالت املتناقضة.و الحيب ، املعىن اليبىن على اإلحالة املرجعية
وليست ، فالتفكيكية منهجية، ديريدا القواعد والتعاريف واملعايري واملنهجيات الثابتة. لذا

بني الداخل واخلارج. ما يهمها ، هي ما بني بني، وليس هلا خطوات، هلا خطوات، منهجية
لبناء املعاين  عرب آلية التشتيت والتقويض واهلدم، هو تفكيك الفكر والنص واخلطاب

ودحضها عن طريق النقد والتشريح ، والتشكيك يف املسلمات اليقينية، املختلفة واملتناقضة
  واالختالف. 

غربية اليت متثل احلضور واللغة والدال الصويت. ومن وقد انتقد جاك ديريدا امليتافيزيقا ال، هذا
، والعالمة، واللوغوس، واجلوهر، مثل: اهلوية، قوض جمموعة من املفاهيم السائدة، مث

، والواقعية، واحلساسية، والذكاء، واجلوهر، والعضوية، والكلية، والنظام، والظاهرة، واملدلول
  ...، والكالم، واخلطإ، لتمظهروا، والطبيعة، والثقافة، واليقني، واحلقيقة

  الفرع الرابع: ميشيل فوكو

وقد اهتم كثريا مبفهوم ، ) كذلك من رواد (مابعد احلداثة)Foucaultميشيل فوكو( يعترب
ت ترتبط بقوة املؤسسات واملعارف ، اخلطاب والسلطة والقوة إذ كان يرى أن اخلطا

يتضمن قواعد معينة يتعارف عليها العلمية. مبعىن أن املعارف يف عصر ما تشكل خطا 
تمع ويتم ، إن لكل جمتمع قوته وسلطته، فتشكل قوته وسلطته احلقيقية. وبتعبري آخر، ا

خلطاب واملعرفة ) نظام اخلطاب(  وهذا مايوضحه فوكو يف كتابه، التعبري عن تلك السلطة 
اخلطاب حول اإلنسان وأن ، م). ويرى فوكو أن مثة عالقة وثيقة بني املعرفة والقوة١٩٧٠(

متياز. ويتأثر فوكو ، قدمي وقد أصبح اخلطاب يف القرن التاسع عشر خطا حول اإلنسان 
تمع لقوة وسلطة ا ، وأن احلقيقة قوة وسلطة. ومن مث، بنتشه حني يبني مدى ترابط املعرفة 
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ر فقد قرأ املعرفة اإلنسانية يف ضوء حتليالت حفرية وجينيالوجية يف عالقتها  لسلطة. كما 
ا الكالسيكية. مبعىن أنه قوض األوهام  ميشيل فوكو على الفلسفة الغربية وتقسيما

ى أن من ميتلك العلم واملعرفة ميتلك السلطة. ويدرس فوكو، الفلسفية  يف كتابه، وار

عتبارها مؤسسة مهيكلة ومنظمة، م)١٩٧٥( املراقبة والعقاب)( وجهازا ، نظام السلطة 
تمع الليربايلللضبط  ثر فوكو يف ذلك ، والتأديب والعقاب. وهي كذلك تعبري عن ا وقد 

رخييا، يف هذا الكتاب، ). وقد بني فوكوBenthamعمال بنتهام ( من  أننا قد انطلقنا 
مرحلة مراقبة األجساد إىل مرحلة مراقبة العقول والسلوكات. ويعين هذا أن الدولة مبنية على 

فإن ، ات. ومن هنايومراقبة األفراد أجسادا وعقوال وسلوك، لتأديب واالنضباطقوة السلطة وا
منوذج لقوة السلطة الليربالية وقوة الدولة وهيبتها. ويعين هذا أن فوكو يدعو  -مثال-السجن 

  وختليصه من قوة الدولة املؤسساتية.، إىل حترير اإلنسان من السلطة

أن كل ويبني ، ويدافع عن حرية الذات، اطا وثيقايرتبط فوكو بفلسفة السلطة ارتب، وعليه
وجيسد ، يعلن نظام اخلطاب حقيقة العامل، عصر ينتج خطابه املنظم واملهيمن. ومن مث

  معايريه اليقينية الثابتة. 

ملناهج اجلاهزة، ولقد اهتم فوكو كثريا بتحليل اخلطاب، هذا واستعمال ، ورفض التقيد 
الميكن قراءته قراءة ، مبثابة علبة للمفاتيح. فالنص منفتح ومتعددواعتربها ، آليات مكررة

قد إىل آخر. وقد ، القراءات أحادية فقط. ويعين هذا أن فوكو يؤمن بتعدد واختالفها من 
ت اجلنسية. وقد كان أكثر الكتاب والفالسفة  اهتم أيضا مبواضيع جديدة كاجلنوسة والنظر

ثريا يف الثقافة األ   جنلوسكسونية.الفرنسيني 

  الفرع اخلامس: جيل دولوز
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واالنفتاح على اآلخر إدراكا ، لتعددية )Gilles Deleuze(اهتم جيل دولوز 
فقد انتقد اهلوية وفلسفة ، ومن مث إذ اعترب الفلسفة خطا قائما على التعددية.، وتفاعال

، وليبنز، وبرجسون، كدافيد هيوم،  الواحد والتطابق. كما انتقد دولوز جمموعة من الفالسفة
وسبينوزا. وخصص األنطولوجيا بدراسات فلسفية عميقة. وقد سخر فلسفته منطلقا لفهم 

وصاغ أنطولوجية ، حتدث عن احلقل االجتماعي، األدب والفن والسياسة. وبعد ذلك
لتعددية واالختالف ثر يف ذلك ، ملموسة للفعل واحلدث. وقد آمن جيل دولوز  بعد أن 

) احلدسية حول الدميومة والزمان واحملايثة والتعددية. وقد Bergsonرغسون (طروحات ب

وحتدث عن التعددية يف ، )االختالف والتكرار( اهتم دولوز بفلسفة التأسيس يف كتابه
يربط فلسفة ، نقيض فلسفة اهلوية. ومن مث -كما هو معلوم   -والتعددية، إطار االختالف

لدميقراطية كفضاء  الدميوقراطية النظام املناسب للتطور  ويعترب، لتحقيق االختالفالتأسيس 
لتايل احلايل ففكر التأسيس واالختالف هو فكر يناقض فكر اهلوية والوحدة ، للمجتمع. و

  واإلقصاء والتغريب. 
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ت (مابعد احلداثة) طلبامل   اخلامس: أهم نظر

ت األدبية والنقدية والثقافية  اليت رافقت مرحلة (مابعد والسوسيولوجية مثة جمموعة من النظر
ميكن ، مابني سنوات السبعني والتسعني من القرن العشرين. ويف هذا الصدد، احلداثة)

والنظرية النقدية ملدرسة ، والنظرية التفكيكية، ونظرية التلقي أوالتقبل، التأويلية اإلشارة إىل
ت الثقافي، ونظرية النقد الثقايف، فرانكفورت ، ونظرية اجلنوسة، والنظرية اجلنسية، ةوالنظر

، والنظرية اجلمالية اجلديدة، والنظرية النسوية، والنظرية العرقية، والنظرية التارخيانية اجلديدة
واملقاربة ، واملقاربة التناصية، ونظرية اخلطاب (ميشيل فوكو)، ونظرية مابعد االستعمار

، والفينومينولوجيا، ربة املتعددة االختصاصاتواملقا، واملقاربة اإلثنوسينولوجية، التداولية
، وسيميوطيقا التأويل، واملادية الثقافية، والنقد احلواري، والنقد اجليين، والنقد البيئي

  وسيميوطيقا األهواء...

وقد ظهرت النظرية اإلسالمية يف احلقل الثقايف العريب يف الفرتة نفسها اليت ظهرت ، هذا
ت (مابعد  لكن حداثتها تكمن يف ، يف جماالت النقد واألدب والفن، احلداثة)فيها نظر

ا إىل النظام واالنسجام واالعتدال والوضوح نية، دعو واستلهام ، واالنطالق من الثقافة الر
لتايل فهي نظرية أخالقية ، التصور اإلسالمي يف األدب والنقد وجودا ومعرفة وقيمة. و

، وحترير اإلنسان من األوهام اإليديولوجية، والتنوير، أسيسوالت، دف إىل البناء متوازنة
ا نظرية التؤمن بفلسفات التقويض والتشتيت  وإنقاذه من الضاللة والوثنية والعبثية. كما أ

وختليق اإلنسان على أسس أخالقية ، والتغيري، واالختالف. وتسعى جاهدة للتعمري
ين اليقيين.   صحيحة مستمدة من املصدر الر
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  السادس: تقييم جتربة (مابعد احلداثة) طلبامل

ت الثقافية ، من املعلوم أن لنظرية (مابعد احلداثة) إجيابيات وسلبيات كباقي الظواهر والنظر
قي املناهج النقدية األدبية. ومن مث الميكن احلديث عن الكمال والتمام يف العلوم ، و

ورات تتناسخ وتتناسل وتتوالد تناصا وتقويضا اإلنسانية إطالقا؛ ألن األفكار واملناهج والتص
دف إىل حترير  ا حركة حتررية  جيال وتشتيتا. ومن إجيابيات (مابعد احلداثة) أ وتفكيكا و

وختليصه من هيمنة امليثولوجيا البيضاء. كما تعمل ، اإلنسان من عامل األوهام واألساطري
وإعادة النظر يف ، املركزية للفكر الغريبفلسفات (مابعد احلداثة) على تقويض املقوالت 

ا الثابتة  واهلدف من ذلك هو بناء ، لتقويض والتشكيك والتشتيت والتشريح واهلدميقينيا
هلامش والثقافة ، حاربت ثقافة النخبة واملركز، قيم جديدة. ومن جهة أخرى فاهتمت 

ت االستشراقية ذات الطابع االست، الشعبية لنقد والتفكيك مث انتقدت اخلطا عماري 
ت لتعددية واالختالف وتعدد اهلو وأعادت ، والتحليل. كما آمنت نظرية مابعد احلداثة 

كما هو حال اهلريمينوطيقا ومجالية التلقي. ،  االعتبار للسياق واإلحالة واملؤلف واملتلقي
لتناص واالختالف اللوين واجلنوسي والعرقي ء وعملت على إلغا، واهتمت كذلك 

لضحك، التحيزات اهلرمية والطبقية واملفارقة والغرابة. ، والقبح، والسخرية، واحتفت 
لعرضية وانزاحت عن األعراف والقوانني والقيم ، واملدنس، واهلامش، واعتنت كذلك 

ملفاهيم القمعية القسرية ، املوروثة. واستسلمت للغة التشظي والتفكك والالنظام ونددت 
  وسلطة القوة... 

إذ ، بيد أن من أهم سلبيات ما بعد احلداثة اعتمادها على فكرة التقويض واهلدم والفوضى
فمن الصعب تطبيق تصورات (مابعد ، التقدم لإلنسان البديل الواقعي والثقايف والعملي
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ا اإلسرتاتيجية ، بذلكثة) واقعيا لغرابتها وشذوذها. و"احلدا استهلكت (مابعد احلداثة) قدر
حفةالفعالة يف  دون أن يكون هلا موقف أخالقي أو سياسي أو ، إبراز التحيزات ا

ا العدائية ضد التحيزات والنهاية احملايدة اليت  اجتماعي. ويعجب املرء من املفارقة بني قو
تنجم عن مثل هذه احلرب الضروس. ولعل مثل هذه النهاية هي اليت دعت الكثري إىل 

ام. فهناك من ي ا هي اليت جتعل "مابعد احلداثة" توجيه أصابع اال قول: إن هذه السمة ذا
متواطئة مع األشكال الشمولية القمعية اليت تسعى إىل اهليمنة والسيطرة والظلم االجتماعي 

جمال العلوم اإلنسانية حديثا  االقتصادي. الغرو واحلالة هذه أن تدخل "مابعد احلداثة"
لفعالية، جدا نفسها اليت عرفتها يف الفن واألدب واملوسيقا  وحىت هذا الدخول مل يتسم 

واالستعراضات املسرحية وغريها من مشارب احلياة اليومية اليت اليرتتب عليها اختاذ قرارات 
ا  حامسة متس حياة اإلنسان مباشرة. ولعل املفارقة القارة اليت جتعلها عاجزة هي معادا

وبدون التضاد الميكن معرفة ما ، وأساس التحيزإذ إن التضاد أساس املعرفة ، للثنائية الضدية
فإن دفاع "مابعد احلداثة" عن اهلامش جعلها ، إذا كان توجه ما أفضل من غريه. ولذلك

فأصبحت هامشية ال تغري من الواقع شيئا. ، إذ انقلب على أمهيتها، تتقمص خصائصه
م فجأة، وككل هامشي ، فتسود العدالة ،أصبحت "مابعد احلداثة" تتمىن أن يتحقق الو

هلامش، وختتفي الطبقية اهلرمية وتلغى الفوارق من غري حتيز أو غاية. هذه ، وخيتلط املركز 
ا كل املثاليات: حداثية كانت أو مابعد حداثية." وية اليت حتلم    ١١٨هي الطو

نظرا لطابعها الفوضوي والعدمي  ؛ويالحظ أن نظرية (مابعد احلداثة) تقوض نفسها بنفسها
يقول دافيد كارتر:" وقد اجتذبت (مابعد احلداثة) نقدا إجيابيا ، لعبثي. ويف هذا السياقوا

ا قوة حمررة إجيابية تزعزع استقرار  وسلبيا على حد سواء. فيمكن أن ينظر إليها على أ
                                                           

 .١٣٨: نفسه، ص: سعد البازعي وميجان الرويلي ١١٨
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لعامل وتقوض مجيع لغات الذات اليت تشري للتاريخ ، األفكار املسبقة عن اللغة وعالقتها 
تمع.  ا اخلاصةوا ا تقوض افرتاضا وحتجب ، ولكن تعد حقبة "مابعد احلداثة" أيضا أ

لنسبة للكثريين تعد غري مؤثرة وغري ملتزمة من الناحية  مجيع التفسريات املرتابطة. و
وتفكك األمناط ، السياسية. وأحد األنواع األدبية الشائعة اليت متكن من االعرتاف اآلين

ت املختلفة  األدبية التقليدية. حيطم وبني القصص اخليالية ، كتاب احلداثة احلدود بني اخلطا
ت ، وغري اخليالية وبني التاريخ والسرية الذاتية (ومثال ساطع على ذلك هو كتا

  ١١٩و.ج.سيبالد)."

بيد أن مايهم ، يتضح لنا أن فلسفة ( مابعد احلداثة ) هلا قيم إجيابية وقيم سلبية، وهكذا
مع السعي ، وليس التفكيك والتقويض، عملي هو التأسيس والتأصيلاإلنسان يف واقعه ال

  االنغماس يف عوامل افرتاضية عبثية وعدمية وفوضوية. بدل، اجلاد إىل البناء اهلادف

أن فلسفات (مابعد احلداثة) عبارة عن معاول ، مما سبق ذكره، نستنتج، وخالصة القول
حترير اإلنسان من املقوالت املركزية اليت تعمل جاهدة على ، و للهدم والتقويض والتفكيك

مع ختليصه من امليثولوجيا ، حتكمت يف الثقافة الغربية ألمد طويل فلسفيا وأنطولوجيا ولسانيا
عن طريق ، والتغريب، والتعليب، واالستالب، واالستغالل، الغربية القائمة على اهليمنة

، شكيك يف املؤسسات الثقافية الغربيةكالت،  التسلح مبجموعة من اآلليات الفكرية واملنهجية
ا القمعية املبنية على السلطة والقوة والعنف، وفضح أوهامها اإليديولوجية ، وتعرية خطا

ا االستشراقي االستعماري (الكولونيايل) وحماربة التمييز العرقي واللوين ، وإدانة خطا
  واجلنسي والثقايف والطبقي واحلضاري.

                                                           
 .١٤٤نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١١٩
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ا نظرية عبثية بيد أن ل( مابعد احل ا اخلطرية. ومن أهم هذه العيوب أ داثة) كذلك عيو
وجتعل من ، تساهم يف تثبيت أنظمة االستبداد والقمع والتنكيل، وعدمية وتقويضية وفوضوية

يعيش حياة الغرابة والشذوذ ، اإلنسان كائنا عبثيا فوضو القيمة له يف هذا الكون املغيب
يارا أنطولوجيا يف هذا العامل الضائع بدور ويتفكك ، والسخرية واملفارقة ه تشظيا وضآلة وا

  وتشتيتا.

  النظرية النقديةاملبحث الثاين: 

ت اليت انتعشت يف فرتة ( مابعد احلداثة) يف أملانيا وإن ، تعد النظرية النقدية من أهم النظر
يف مدرسة ، يف ثالثينيات القرن العشرين، كانت هذه النظرية قد تبلورت يف فرتة مبكرة

، وعلم االجتماع، كالفلسفة،  وجتسدت يف عدة ميادين وجماالت معرفية، فرانكفورت
والنقد األديب. بيد أن هذه املدرسة قد أخذت طابعا فكر مغايرا منذ ، والفن، والسياسة

وانضم إليها مثقفون آخرون سعوا إىل إغنائها نظر ، السبعينيات من القرن العشرين
  وتطبيقيا.

ا M.Jayفقد حتولت النظرية عند مارتن جاي (، ن مثوم  دي ماركس) قبل هجر )"من (
ا، من فرانكفورت دي ماكس) بعد عود ) Rفقد احلرف(، وحيث هناك يف املهجر، إىل (

. ويعين هذا انتقال مدرسة فرانكفورت ١٢٠)"Revolutionالذي تبدأ به كلمة الثورة (
حيث مت الرتكيز على ، متطورة يف عهد ماكس هوركاميرإىل أفكار  من أفكار ثورية ماركسية

فقد ، الفلسفة أكثر من الرتكيز على التاريخ واالقتصاد كما كان يف السابق. ومن مث
فهدف ، استهدفت النظرية النقدية تقويض الثقافة البورجوازية الرأمسالية االستهالكية. وعليه

                                                           
 .١٣: ، صمدرسة فرانكفورت: توم بوتومور - ١٢٠
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تمع على مجيع  ت واألصعدةالنظرية النقدية هي تغيري ا ، وحتقيق التحرر البشري، املستو
والتوفيق بني العقل النظري والعقل ، واجلمع بني املعرفة والغاية، واملؤالفة بني النظرية واملمارسة

فقد كانت النظرية النقدية مبثابة ، واملزاوجة بني احلقيقة والقيمة. عالوة على ذلك، العملي
ت املاركسية والر    اديكالية.جتديد نقدي للنظر

دة من ، هذا وميكن التمييز بني فرتتني يف النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت: فرتة الر
وفرتة ، وفروم...، وأدورنو، وماركوز، وهي فرتة هوركامير، الثالثينيات إىل أواخر الستينيات

رجني وهي فرتة يو ، التجديد من بداية السبعينيات إىل سنوات الثمانني من القرن املاضي
وألربخت فيلمر... وقد احتفظت النظرية النقدية ، وكالوس أويف، وألفرد مشيدت، هابرماس

هتمامها اخلاص بفلسفة العلوم االجتماعية ونقد اإليدولوجيا   .اجلديدة ل(مابعد احلداثة) 

  األول: مفهوم النظرية النقديةطلب امل

لنظرية النقدية تلك النظرية اليت كان ينطلق من ها رواد مدرسة فرانكفورت يف يقصد 
تم بنقد النظام اهليجلي، انتقادهم للواقعية الساذجة املباشرة ونقد ، فالنظرية النقدية 

دف هذه النظرية إىل إقامة نظرية اجتماعية متعددة ، االقتصاد السياسي والنقد اجلديل. و
ملاركسية،  املصادر واملنطلقات العتماد على البحوث وا، والتحليل النفسي، كاالستعانة 

، واملثالية اهليجيلية، فالنظرية النقدية هي جتاوز للنظرية الكانطية، التجريبية. وبتعبري آخر
، ونقد للمجتمع بطريقة سلبية إجيابية. ويعين هذا، فهي نقض للواقع، واجلدلية املاركسية

تمع، بشكل آخر بل هو فعل إجيايب يف منظور ، ليس فعال سلبيا، أن نقد متناقضات ا

النظرية مدرسة فرانكفورت. ويرتبط مفهوم(النظرية النقدية) بعنوان كتاب هوركامير( 

وقد مجع فيه صاحبه جممل التصورات اليت عرف ، م)١٩٣٧( التقليدية والنظرية النقدية)
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كما ضمنه جممل ،  سواء النظرية منها أم التطبيقية، ا أصحاب مدرسة فرانكفورت
ا إلنقاذ األدب وتصحيحهامل فالنظرية النقدية هي ، ومن مث .قرتحات اليت كانوا يؤمنون 

ت الوضعية اليت كانت ترفض التأملية االنعكاسية منهجا يف التعامل مع  جتاوز للنظر
فقد استهدفت النظرية النقدية تنوير اإلنسان امللتزم ، ومن جهة أخرى .املوضوع املرصود
عن طريق نقد ، بعد أن حررته من ضغوطه الذاتية، وتغيريه تغيريا إجيابيا، تنويرا ذهنيا وفكر 

تمع بتعريته إيديولوجيا   .١٢١ا

فالنظرية النقدية عند هوركامير هي" ما تعرب عنه االجتاهات الوضعية يف نظريتها ، وعليه
 ،للنشاط البشري على أنه شيء أو موضوع خارجي داخل إطار من احلتمية امليكانيكية

ا أشياء ومن مث ، على حني ترفض النظرية النقدية النظر إىل الوقائع االجتماعية على أ
وحتاول يف املقابل أن تطرح فكرا اليفصل بني ، ترفض طابع احلياد الذي تتسم به الوضعية

  النظرية واملمارسة.

ا العلم النقدي ، ومعه فالسفة فرانكفورت، وقد فهم هوركامير للمجتمع. املاركسية على أ
لتايل والتحري عن أشكال االغرتاب ، فمهمة الفلسفة هي متابعة العملية النقدية، و

اجلديدة. وقد أخذت مسامهته اخلاصة شكل حتليل نقدي للعقل. فلئن يكن العقل قد صاغ 
ا الفساد يف ظل هيمنة ، يف املاضي مثل العدالة واحلرية والدميقراطية فإن هذه املثل حل 

بدت احلاجة إىل نظرية نقدية ، ية اليت أدت إىل حتلل حقيقي للعقل. ومن هناالبورجواز 
لذات."   ١٢٢جدلية تستطيع أن تتعقل اغرتاب العقل 
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وكذلك رد فعل على ، ونفهم من هذا أن النظرية النقدية ظهرت رد فعل على املثالية األملانية
بربط ، دراسة علمية موضوعيةالوضعية التجريبية اليت كانت تدرس الظواهر االجتماعية 

ألسباب يف إطار تصور آيل ميكانيكي. ومن هنا فالنظرية النقدية هي قراءة ، املسببات 
لطريقة الكانطية بل يف ضوء رؤية ماركسية واقعية جدلية. ومن ، نقدية للعقل اجلديل ليس 

إليديولوجية وتقويض تصوراته ا، تعمل النظرية النقدية على نقد الواقع االجتماعي، مث
ت أم ، والبحث عن جتليات االغرتاب الذايت واملكاين، الليربالية سواء يف النصوص واخلطا

دف النظرية النقدية حسب هوركاميريف واقع  ، إىل حتقيق مهام ثالث:" أوهلا املمارسة. و

ا املصلحة االجتماعيةالكشف يف كل نظرية عن  ا وحدد ،  روهنا يتوجه هوركامي، اليت ولد
ومناقشتها يف ضوء املصاحل ، إىل حتقيق االنفصال عن املثالية األملانية، كما فعل ماركس

هي أن تظل هذه النظرية على ، االجتماعية اليت أنتجتها.واملهمة الثانية للنظرية النقدية عنده

ا المتثل مذهبا خارج  . فهي التطرح نفسها التطور االجتماعي التارخييوعي بكو
ا تعكس أي مبدإ إطالقي خارج صريورة الواقع. واملقياس ، مبدأ إطالقياعتبارها  أو أ

ا تعكس  يف تنظيم عالقات  مصلحة األغلبية االجتماعيةالوحيد الذي تلتزم به هو كو
وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة اجلماعة. أما ، اإلنتاج مبا حيقق تطابق العقل مع الواقع

ملختلف األشكال الالمعقولة اليت حاولت املصاحل الطبقية فهي التصدي ، املهمة الثالثة
ا هي اليت جتسد العقل، السائدة أن تلبسها للعقل ا على اعتبار أ يف ، وأن تؤسس اليقني 

حني أن هذه األشكال من العقالنية املزيفة ليست سوى أدوات الستخدام العقل يف تدعيم 
لعقل األدايت."وهو ما دعاه هو ، النظم االجتماعية القائمة   ١٢٣ركامير 
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وتراعي التطور االجتماعي ، فالنظرية النقدية هي اليت حتقق املصلحة االجتماعية، وعليه
دف ،  وهذا يقرب النظرية النقدية من املادية الثقافية، التارخيي يف إطار املادية التارخيية كما 

ية والتيارات الالمعقولة والتصدي لألشكال الشكل، هذه النظرية إىل خدمة مصاحل األغلبية
  اليت ختدم األنظمة احلاكمة.

يقول توم ، فالنظرية النقدية هي قراءة ماركسية لألدب. ويف هذا الصدد، وعالوة على ذلك

تؤكد النظرية النقدية على "،:مدرسة فرانكفورت)يف كتابه( ، )T.Bottomoreبومتور(
ا إىل املاركسية ا الكالسكيةدون أن تضيع االختالف مع ، انتسا وخباصة تلك ، قراءا

وعلى رفضها ، التفسريات واألطروحات اليت قدمها رواد ومنظرو األممية الثانية والثالثة
دعاء أن ماقدمته هو شكل جديد ، االختيار بني التماثل املتناقض مع الفلسفة والعلم

  ١٢٤زيقا والوضعية."وهو ما جعلها يف تعارض مع امليتافي، للموضوعية االجتماعية التارخيية

سيسا على ماسبق وترفض منطلقات املثالية ، فالنظرية النقدية نظرية تتجاوز الوضعية، و
تويل أمهية كبرية للذات يف تفاعلها مع ، فهي نظرية اجتماعية ماركسية، ومن مث، األملانية
لقيم واألخالق، كما ترتكز على املادية التارخيية،  املوضوع بتفاعل الذات وتؤمن ، وتعتين 

ت موضوعية.  تمع على أن الذوات البشرية مستقلة وغري خاضعة حلتميات أوجرب مع ا
فالنظرية ، وتغيري جمتمعه. ومن مث، ويعين هذا أن اإلنسان له دور كبري يف صنع التاريخ

تمع الرأمسايل االستهالكي يف قمة تطبيقاته ال عملية النقدية يف احلقيقة هي رؤية نقدية إزاء ا
  واليومية.
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  الثاين: سياق النظرية النقدية طلبامل

قد ارتبطت مبعهد البحوث ، يف جمال األدب وعلم االجتماع، من املعلوم أن النظرية النقدية
االجتماعية أو مبدرسة فرانكفورت األملانية اليت ميثلها كل من: تيودور 

وهربرت ، )M.Horkheimerوماكس هوركامير(، )Theodor.Adornoأدورنو(
ووالرت ، )J.Habermasويورغن هابرماس(، )H.Marcuseماركوز(
وإيريك فروم ، )F.Pollockوفردريك لوبوك (، )W.Benjaminبنيامني(

)E.Fromm( ،)ولوفينتالL.Lowenthal( ،) ووألفريد مشيتAlfred 
shmidt( ،) وكالوس أويفC.Offe( ،)وأولربخت فيلمرA.Wellmer( ، وفرانز

  )... F.Neuwmannنيومان (

وقد انتقل املعهد ، وقد ظهرت هذه املدرسة يف أملانيا يف بداية الثالثينيات من القرن العشرين
ن املرحلة النازية ثر ١٩٥٠مث استقر بفرانكفورت مرة أخرى يف عام ، إىل نيويورك إ م. وقد 

تمع مبا تعرضوا له من مضايقات  حتليل مفكري هذه املدرسة ونقدهم للثقافة احلديثة وا
  وتعسفات وضغوطات يف عهد الفاشية.

) اليت كانت تعىن Positivismوقد جاءت النظرية النقدية رد فعل على الوضعية (، هذا
ستخدام ، مع أوجست كونت بدراسة الظواهر االجتماعية دراسة علمية موضوعية جتريبية

ا، املالحظة والتكرار والتجربة ية فهم الظواهر العلمية فهما علميا بغ، وربط األسباب مبسببا
تم أيضا بوصف الظواهر دون تفسريها ألن التفسري يرتبط يف  ؛دقيقا. وكانت الوضعية 

لتأمالت الفلسفية وامليتافيزيقية. كما استبعدت الوضعية البعد اإلنساين  منظور الوضعية 
إىل هذه النظرية والتأملي واألخالقي يف عملية البحث. وقد وجهت مدرسة فرانكفورت 
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مدرسة  يف كتابه(، يقول توم بوتومور، الوضعية انتقادات قاسية. ويف هذا الصدد

فانتقدها أدورنو ، اختذ أصحاب مدرسة فرانكفورت موقفا مناهضا هلا"،:فرانكفورت)
بسبب ، لعجزها عن اكتشاف املصلحة الذاتية اليت قد تسهم يف حتقيق تقدم موضوعي

حية، أسسها املنهجيةالقصور الكامن يف  ، وفشلها يف إقامة صلة قوية بني املعرفة من 
حية أخرى.لذلك انتقدها هابرماس بسبب طبيعتها ، والعمليات االجتماعية احلقيقية من 

انطالقا من أن علم ، وقصورها عن فهم العالقة اخلاصة بعلم االجتماع والتاريخ، احملافظة
خذ يف اعتبار  تمعات.االجتماع الوضعي ال   ه دور التحوالت التارخيية يف تشكيل ا

، هاجم مفكرو مدرسة فرانكفورت سعي الوضعية إىل حتقيق املعرفة العلمية، وبشكل عام
مبا يؤدي إىل ضياع املعىن اجلوهري للظواهر االجتماعية. وأنه ارتباطا ، وتكميم احلقائق

لم االجتماع إىل فصل املعرفة عن فقد أدى متثل الوضعية لنموذج العلم الطبيعي يف ع، بذلك
ن ، وهو ما يعين استبعاد املوقف األخالقي للباحث، بعدها األخالقي عن طريق االدعاء 

وهو ما يعين أيضا أن هذا العلم ميكن أن يكون ، علم االجتماع هو علم متحرر من القيمة
لنسبة للقوى االجتماعية املتسلطة يمنة كما حدث يف أو هو وسيلة للتحكم واهل، أداتيا 

  ١٢٥الرأمسالية املتقدمة."

واملصلحة ، واألخالق، والتاريخ، ويدل هذا على أن الوضعية العلمية تستبعد الذات
ا يف خدمة الليربالية املستغلة. عالوة على ذلك، االجتماعية تعترب البشر كائنات مقيدة ، وأ

" ، يف التغيري أو صنع التاريخ فاإلنسان ليس له أي دور، حبتميات علمية جربية. ومن هنا
عتبارهم كائنات القوة هلا  يرى مفكرو فرانكفورت أن الرتاث الوضعي مييل للنظر إىل البشر 
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تمع وهو ما يتضح لدى دوركامي الذي يؤكد أن الفرد جيد نفسه يف مواجهة ، يف مواجهة ا
تمع كقوة أمسى منه عليه أن ينحين أمامها كس فيرب حني يرى أن أو مايؤكد عليه ما ، ا

تمعات البريوقراطية   ليس إال ترسا يف آلة كبرية.، رأمسالية أم اشرتاكية، الفرد يف ا

تج عن العمق الداخلي لإلنسان، ويف مواجهة ذلك ومن ، ترى النظرية النقدية أن ذلك 
تمع، مث ، خاضعة كذوات مستقلة غري،  تؤكد هذه النظرية على العالقة اجلدلية بني الفرد وا

  ١٢٦تعكس جوانب احلقيقة الكلية."

ت النقدية للعقل املثايل كما عند كانط  كما جاءت النظرية النقدية رد فعل على النظر
ملادية التارخيية. كما وقفت ، العتماد على القراءة املاركسية اجلدلية، وهيجل واالستعانة 

ت البورجوازية اليت مارست صنوفا من السلط الفصل بني  ورفضت، ة الفكريةإزاء النظر
ختصار، النظرية واملمارسة فإن ، بعد أن كانت النظرية يف املثالية األملانية هي املفضلة. و

، وانتقدت أيضا العقالنية العلمية التقنية، النظرية النقدية قد انتقدت النزعة العلمية املغالية
، أو بشكل أوسع، ة األكثر تطوراعتبارها شكال من أشكال اهليمنة اليت ميزت الرأمسالي

تمعات الصناعية املتقدمة يف القرن العشرين. وأتت أيضا لنقد  انتقدت تلك ا
ن وصول ، ونقد الفاشية املستبدة، اإليديولوجيات السائدة ونقد النزعة املعادية للسامية إ

  النازية إىل احلكم.
   

                                                           
 .٢١٣: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٢٦



 

129 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

  الثالث: رواد النظرية النقدية طلبامل

إن رواد مدرسة فرانكفورت ليسوا متفقني على تصور مذهيب ونظري ، دىء ذي بدء
، لكنهم يتفقون يف بعض النقاط املشرتكة، فهم خمتلفون يف كثري من اآلراء والتصورات، واحد

  بل ميكن التمييز بني النظرية النقدية الكالسيكية والنظرية النقدية اجلديدة. 

  األول: ماكس هوركامير فرعال

وقد كان مديرا هلا منذ ، وركامير من املؤسسني احلقيقيني ملدرسة فرانكفورتيعد ماكس ه 
ونقد املذهب الوضعي ، وقد اهتم يف بداية املعهد بدراسة الفلسفة االجتماعية، م١٩٣١

وهاجم امليتافيزيقا الغربية على غرار جاك ديريدا ومارتن ، واملثالية األملانية والوضعية املنطقية
، هوركامري على الوضعية ميلها الكبري إىل العلمية واملوضوعية والتجريبية هايدجر. وقد عاب

  وفصل احلقيقة عن القيم كفصلها املعرفة عن املصاحل البشرية.، وتشييء اإلنسان

وعلى النقيض منها"نظرية جدلية تظهر فيها ، مقابل الوضعية، يقدم هوركامير، وهكذا
ا يف ترابط ال لب وتسعى ألن تعكس الواقع يف كليته. ، س فيه دائمااحلقائق الفردية بذا

ت التجريبية يف تركيبات من اخلربة... ، فإن الفكر اجلديل، فضال عن ذلك يوحد املكو
ا الفكر اجلديل... فعندما يعي فرد فعال من ذوي  املهمة للمصاحل التارخيية اليت يرتبط 

فإن الرغبة يف تغيريه تصبح هي املبدأ املرشد الذي ينظم ، احلس السليم الوضع الكريه للعامل
.. وبقدر ما يعتمد التفكري الصائب على إرادة .ويشكل منها نظرية، به احلقائق املعطاة

  ١٢٧بقدر ما تعتمد اإلرادة القومية على التفكري الصلب."، قومية
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ا يف ت مدرسة فرانكفورت وتوجها مقال قيم حتت  ويتابع ماكس هوركامير التعريف بنظر

يوضح فيه أسس املدرسة ، م)١٩٣٧(( النظرية التقليدية والنظرية النقدية)عنوان
ا النظرية والتطبيقية. وقد سعى هوركامير جادا إىل تسليح الطبقة العاملة  ومرتكزا

) بفكر نقدي تغيريي ال الثقايف، (الربوليتار ، ووعي طبقي تنويري. وقد اهتم هوركامير 
لفرد كمركز للفكر والعملواهتم   لفلسفة الوجودية السارترية ، كذلك  متأثرا يف ذلك 

واعتىن بشكل من األشكال بعلم نفس الفرد والتحليل السيكولوجي. ، وفلسفة ماكس فيرب
اية حياته عن أن يكون منظرا نقد فتحول إىل راهب ديين ، وقد انتهى هوركامير يف 

  فوق ماركس.وصويف حينما جعل كانط وهيجل 

  الثاين: هربرت ماركوز فرعال

فقد كتب جمموعة من املقاالت يف الثالثينيات من القرن ، أما الثوري النقدي هربرت ماركوز

داعيا إىل نظرية اجتماعية جدلية مناقضة ، م)١٩٤١) (( العقل والثورةاملاضي خاصة كتابه
شتاين خالل النصف  وفون، وشتال، للعلم االجتماعي الوضعي كما عند أوجست كونت

تمع ودراسة الطبيعة.  ا كانت متاثل بني دراسة ا األول من القرن التاسع عشر امليالدي؛ أل
وحول فكر ماركس إىل ، وما يالحظ على ماركوز أنه بىن نظريته اجلدلية على أفكار هيجل

  ماعي.فحصر اهتمامه يف نقد أصول الفلسفة الوضعية والعلم االجت، هيجيلية راديكالية

وكان يعترب العقل املنغلق سببا يف استالب ، وقد عرف ماركوز بعدائه الشديد للهيمنة التقنية
فقد بلور ماركوز فلسفة تشاؤمية؛ بسبب ، اإلنسان وحتويله إىل آلة انتاجية ليس إال. ومن مث

تمع الصناعي احلديث الذي تغلب عليه التقنية سان ويضيع فيه اإلن، اغرتاب اإلنسان يف ا
، وهي النزعة التشاؤمية نفسها املوجودة عند ماكس فيرب، عتباره ذا وكينونة ووجودا
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تمع.أي: الشرحية العليا املثقفة من الطبقة و  يرجع هذا التشاؤم إىل شعور فئة معينة من ا
إلحباط وخيبة األمل.، الوسطى   أوالصفوة املثقفة 

اختفاء الدور التارخيي الفعال للطبقة ، )لواحدإنسان البعد ايف كتابه( ، وقد بني ماركوز
هناك قوة واحدة خمفية متحكمة يف مسار ، و البورجوازية والطبقة الربوليتارية على حد سواء

فقد مت ، معا هي العقالنية العلمية التقنية. وليست هناك طبقة معارضة هاتني الطبقتني
وترشيد عملية ، مادية استهالكية استيعاب الطبقة العاملة واسرتضاؤها من خالل حتفيزات

رت أفكار ماركوز"استجابة سريعة لدى حركة الطلبة األمريكية يف  ا. وقد أ اإلنتاج ذا
ولدى حركات طالبية أخرى يف دول أوروبية شىت إىل ، أواخر الستينيات مبعارضتها للنظام

ثري حتليالت حدما. لكن احلركات االجتماعية يف ذلك الوقت كانت مجيعها واقعة حتت 
اليت قدم علماء ، وعن مغزى التقنوقراطية والبريوقراطية، متنوعة عن البنية الطبقية املتغرية

  ١٢٨االجتماع إسهامات ملحوظة بصددها."

وترتكز أفكار هربرت ماركوز سياسيا حول ثالث قضا شائكة: دور الطالب يف العامل 
  ودور الطبقة العاملة احلديثة يف الغرب.، م١٩٦٨واحلركة الطالبية يف فرنسا عام، الرأمسايل

تمع احلديث، هذا ، وقد آمن ماركوز بقوى ثورية جديدة ستظهر يف املستقبل داخل ا

احلب كما يبني ذلك يف كتابه( ،  وسيتم التحرر االجتماعي عن طريق اإلشباع اجلنسي

تمعات الصناعية ). وقد برهن فيه سيكولوجيا" أن جتاوز الندرة املادية يف واحلضارة ا
سيخلق الشروط املناسبة إلحراز البشر هدفهم يف السعادة من خالل التحرر ، املتقدمة
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الذي تصوره كأساس لالنعتاق الشامل املؤثر يف كافة العالقات ، وتفوق مبدأ املتعة، اجلنسي
  ١٢٩االجتماعية."

والثورة ، عن اإلنسانوالدفاع ، يتبني لنا أن ماركوز كان فيلسوف االنعتاق الكلي، وهكذا
  على العقل. 

  الثالث: تيودور أدورنو فرعال

ومن املؤسسني الفعليني ملدرسة ، ويعد تيودور أدورنو من أهم رواد النظرية النقدية
، والتحليل النفسي، وخباصة املوسيقا، وقد انصب اهتمامه على جمال الثقافة، فرانكفورت

لنظرية اجلدلية، بنيامني متأثرا يف ذلك بوالرت، ونظرية علم اجلمال  بقدر ماعرف، ومل يعرف 
ت االجتماعية ت الفلسفية والنظر ذه ،  جلدل السليب يف نقده للنظر كأنه يعيد 

األفكار السلبية إىل مذاهب الشك والنسبية. وإذا كان هوركامير وماركوز هلما صياغة 
آراء أدورنو كانت بعيدة عن  فإن، اجتماعية إجيابية على أساس التصور اهليغلي للعقل

على الرغم من كونه يدعي أن فلسفته مادية جدلية. وقد انتقد أدورنو مرات ، املاركسية
 ومل يهتم حبال من األحوال، وخاصة علم التاريخ واملادية التارخيية، عديدة أفكار ماركس

وكاش بل أخذ من جورج ل، وعالقته بنظريته عن الطبقات، بتحليل ماركس االقتصادي
املستوى السليب من النقد اإليديولوجي يف نقد الوعي الطبقي البورجوازي. وقد ساهم يف 

جدل كما يبدو ذلك واضحا يف حبثه الذي كتبه مع هوركامير بعنوان( ،  بلورة النقد الثقايف

حيث انتقد فيه العقل العلمي الوضعي الذي يقدم حقائق زائفة عن ، م)١٩٤٤) (التنوير
، وكان يرامها سببا يف استالب اإلنسان واستغالله، وانتقد العلم والتقنية، الوضع البشري
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ما وهم إيديولوجي زائف ليس إال. كما انتقد الثقافة اجلماهريية الساذجة اليت تساعد  وأ
  على انتشار اإليدولوجيا الوامهة.

، ملباشررفض أدورنو نظرية لوكاش الواقعية اليت تقوم على االنعكاس ا، ومن جهة أخرى
إىل مرآة تعكس بطريقة مباشرة مايقع يف الواقع ، يف منظوره، حيث يتحول األدب أو الفن

جلمال اهتماما الفتا لالنتباه ويعد أدورنو  ، حماكاة ومتثال ونقال وتصورا. وقد اهتم أدورنو 

، نظرية اجلمال)حيث ألف كتا حتت عنوان( ، اجلمالية اجلديدة نظرية كذلك من رواد
يعطي مفهوما جديدا للفن واجلمال خمالفا للتصور املاركسي الذي يرى اجلمال متثال  حيث

، للعامل وانعكاسا له. بينما يرى أدورنو اجلمال أو الفن وسيلة هروب غامضة. و" هكذا
لواقع على ، يرفض أدورنو نظرة لوكاش إىل الواقعية مؤكدا أن األدب اليتصل اتصاال مباشرا 

فتباعد الفن عن الواقع هو الذي يكسبه قوته وداللته اخلاصة. ويتوقف ، لحنو مايفعل العق
ا املسرحي صمويل بيكيت الشكل واملوسيقار شوبنربج ، أدورنو عند الطرائق اليت يستخدم 

  ١٣٠ليصور خواء الثقافة احلديثة."، الثورة الالنغمية

ح واالبتعاد عن مفهوم بل يف اال، ويعين هذا أن شعرية األدب التكمن يف مفهوم احملاكاة نز
االنعكاس املباشر. كما يتخذ الفن عند أدورنو موقفا نقد وسلبيا من العامل. ويف هذا 

):" انتقد أدورنو نظرية لوكاش القائلة: إن David karterيقول دافيد كارتر (، السياق
لنسبة ألدورنو معزول عن ، بمبا يف ذلك األد، إن الفن، للفن عالقة مباشرة مع الواقع. و

على مطابقة قواعد ، وهذا هو مصدر قوته متاما. إن أشكال الفن الشعيب تؤكد فقط، الواقع
تمع يف منأى عن ، ولكن الفن احلقيقي يتخذ موقفا نقد، وختضع لتلك القواعد أيضا، ا
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واضحا " الفن هو املعرفة السلبية للعامل الفعلي". ورأى أدورنو االغرتاب  :العامل الذي أنشأه
ا تثبت هذه املعرفة السلبية للعامل احلديث." ت بروست وبيكيت على أ   ١٣١يف كتا

هي نقد للواقعية املاركسية االنعكاسية  -حسب أدورنو  -فالنظرية النقدية ، ومن هنا
تمع يف جل تناقضاته السياسية ، الساذجة اليت تعقد الصلة املباشرة بني األدب وا

  واالقتصادية والثقافية والتارخيية.واالجتماعية 

ال يف ظهور مجاعات ، " مل ير أدورنو إمكانية لتحرير الفرد من التسلط واهليمنة، ويف األخري
ألحرى يف عمل ، وال يف التحرر اجلنسي، معارضة جديدة ى هذه اإلمكانية  وإمنا ار

لتلميح إىل ماميكن  فإن ، أن يكون. وعلى هذاالفنان األصيل الذي يواجه الواقع املعطى 
لدرجة يضعه أدورنو يف مواجهة العلم الذي يعكس الواقع ، الفن األصيل ميتلك قوة غالبة

وسعيا متجها إىل ، فيما ميثل الفن األصيل شكال أعلى من أشكال املعرفة، املوجود فحسب
  ١٣٢املستقبل وراء احلق."

ألدب والفن، إذاً  ساس أن الفن هو الذي حيرر اإلنسان على أ، ما مييز أدورنو هو اهتمامه 
  من اهليمنة والسيطرة واالستبداد.

   

                                                           
 .٦٣: نفسه، ص: ديفيد كارتر - ١٣١
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  الرابع: والرت بنيامني فرعال

ت كارل ، م) من رواد مدرسة فرانكفورت١٩٤٠-١٨٩٢يعد والرت بنيامني ( ثر بكتا وقد 
وتكمن أمهيته يف كونه قدم أفضل الصيغ يف الفكر ، ماركس وأفكار جورج لوكاش الواقعية

وقد سامهت نظريته بشكل من األشكال يف ظهور البنيوية التكوينية عند ، النقدي لألدب
لفن كأدورنو اهتماما الفتا لالنتباه حيث درس األدب يف ، لوسيان كولدمان. وقد اهتم 

كما يتضح ،  حيث اعترب الفن واإلبداع األديب إنتاجا واملؤلف منتجا، ضوء مفاهيم ماركسية

، م). وقد طالب بنيامني أن يكون اإلنتاج ثور١٩٣٤) (املؤلف منتجه( ذلك جليا يف كتاب
وعامال فعاال يف خلق عالقات اجتماعية جديدة بينه وبني املتلقي. ويعين هذا أنه يدعو إىل 

تمع شكال ومضمو  .وينوره بشكل إجيايب عرب مترير رسائل ثورية، الفن الثوري الذي يغري ا
شأنه يف ذلك ، ند والرت بنيامني " على تقنيات معينة من اإلنتاجيعتمد الفن ع، ومن هنا

شأن غريه من أشكال اإلنتاج.أي: يعتمد على أمناط معينة يف الرسم والنشر والعرض 
وجانب من مرحلة من مراحل ، املسرحي...إخل.هذه األمناط جزء من القوى اإلنتاجية للفن

ت االجتماعية بني الفنان املنتج واملتلقي تتضمن مجاعا من العالقا، تطور اإلنتاج الفين
  ١٣٣املستهلك."

يرى بنيامني أن االستنساخ الصناعي قد قضى على الفن الراقي ، ومن جهة أخرى
يف مقاله( ، يقول بنيامني، وحوله إىل كليشيهات الحياة فيها والروح. وهكذا، والسامي

" إن األعمال الرتاثية يف الفن  ،:م)١٩٣٣( العمل الفين يف عصر االستنساخ الصناعي)
ا هالة من التفرد والتميز والتباعد والدميومة. ولكن االستنساخ اآليل للرسم ، كانت حتيط 

                                                           
جابر عصفور، منشورات عيون املقاالت، الدار البيضاء، : ، ترمجةاملاركسية والنقد األديب: تريي إجيلتون -  ١٣٣
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فحطم بذلك من ، وأحل حمل اللوحة الفريدة نسخا شعبية، قضى على هذا التفرد، مثال
ح للمشاهد أن يرى اللوحة حيث يشاء، هالة الفن املتوحد املغرتب حني يشاء. وإذا  و ، وأ

وتقارب ، فإن آلة التصوير تنفذ إىل املوضوع، كان البورتريه حيافظ على تباعده عن املوضوع
فتقضي على أي سحر غامض ينطوي ، بينه وبني املشاهد إنسانيا ومكانيا إىل أبعد حد

 ماظلوا، عليه املوضوع. يضاف إىل ذلك أن الفيلم يف آلة التصوير جيعل الناس مجيعا خرباء
لفن الراقي."   ١٣٤قادرين على التقاط الصور الفوتوغرافية؛ فتتهدم الشعرية التقليدية ملا مسي 

فقد كان والرت بنيامني املمهد الفعلي النبثاق البنيوية التكوينية اليت كانت جتمع بني ، وهكذا
  الفهم والتفسري.

  اخلامس: إريك فروم فرعال

ته إلنشاء عالقة بني   التحليل النفسي واملاركسية" عن طريق توسيع  كرس إريك فروم كتا
لفرد لتشمل املوقع الطبقي لألسرة والوضع التارخيي ، تفسريات سيغموند فرويد فيما يتعلق 

بع فروم يف أعماله الالحقة هذا اهلدف الرامي إىل إقامة علم نفس  للطبقات االجتماعية. و
وخباصة يف منوذجه عن:" ، فرويدية معدلةميكن أن تندمج فيه نظرية ، اجتماعي ماركسي

توقف ، ). ومع ذلكاخلوف من احلريةاليت صاغها يف ملحق كتابه(، الشخصية االجتماعية"
فروم يف ذلك الوقت عن إقامة أية عالقات مع املعهد. فقد كان تفسريه السوسيولوجي 

نقد كل من  موضع، والذي يعد أكثر جتريبية وأكثر ماركسية للتحليل النفسي، اجلديد
  ١٣٥أدورنو وماركوز بعد فرتة وجيزة."
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   .٥٢: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٥



 

137 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

ويعين هذا كله أن إريك فروم كان ينطلق من خلفيات سيكواجتماعية يف دراساته 
  السوسيولوجية.

  السادس: يورجني هابرماس فرعال

، النظرية النقدية يف مرحلة مابعد احلداثة، جمدد مدرسة فرانكفورت، ميثل يورجني هابرماس
إذ نقد الطابع التقين والوضعي القمعي للعقل يف ، عربين عن االجتاه العقالينوهو من أبرز امل

املفكر األكرب ملا بعد ، عند توم بوتومور، املمارسات الرأمسالية واالشرتاكية. ويعد أيضا
فإنه ، مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية اجلديدة. و"على الرغم من قربه من املاركسية

أمر أساسي: فهو يرى أن ماركس قد أخطأ يف إعطائه لإلنتاج املادي  خيتلف مع ماركس يف
عتباره تطورا لألشكال واألمناط ، املركز األول يف تعريفه لإلنسان يف رؤيته التارخيية

  .االجتماعية

يرى هابرماس أن التفاعل االجتماعي هو أيضا بعد أساسي من أبعاد املمارسة ، وهلذا
وهو ما يوضح فلسفته اليت تقوم على مفهوم االتصال أو ، وحده وليس اإلنتاج، اإلنسانية
  وأولويتها على العمل.، وعلى أسبقية اللغة، التواصل

والعقل ، والعقل االتصايل عند هابرماس هو فاعلية تتجاوز العقل املتمركز حول الذات
فتت والعقل األدايت الوضعي الذي ي، الشمويل املنغلق الذي يدعي أنه يتضمن كل شيء

  ١٣٦ وحيول كل شيء إىل موضوع جزئي حىت العقل نفسه."، الواقع وجيزئه
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وتسمى ، فأعاد بناءها على أسس جديدة، وقد وجه هابرماس انتقادات صارمة للماركسية
هذه املرحلة من مراحل مدرسة فرانكفورت مبرحلة مابعد املاركسية. وقد بدأ مقاالته اليت  

ة العلمية واملنطقية على غرار أسالفه من مفكري معهد كتبها يف الستينيات بتقومي الوضعي
فرانكفورت. وقد ميز بني ثالثة أنواع من املعرفة انطالقا من منظور املصلحة اليت حتققها 

وقد حصرها يف مصلحة ، م)١٩٧٤) (املعرفة واملصاحل البشرية( يف كتابه، للجنس البشري
  ومصلحة حتررية. ، ومصلحة عملية، تقنية

اعترب هابرماس النموذج النفسي الفرويدي أداة صاحلة للنظرية النقدية لتحقيق الثورة وقد 
تمعية. وقد أكد هابرماس أسبقية اللغة على العمل وأكد أيضا ترابط ، التحررية اإلنسانية وا

وخالف بذلك رأي ، حيث من الصعب فصل عنصر على آخر، اللغة والعمل االجتماعي
ويعترب هابرماس اللغة هي اليت  .العمل هو الذي خيلق اإلنسان ماركس الذي كان يعترب

ذا يكون هابرماس قد انتقل من نظرية املصاحل ، حتقق االستقالل الذايت واملسؤولية. و
  املعرفية إىل نظرية اللغة واالتصال.

تمع  وإن ، ويالحظ أن هناك ارتباطا يف فكر هابرماس بني التحليل الفلسفي ونظرية ا

لتدريج. ففي كتابهت طبيعة هذتغري  كان هناك ،  )املعرفة واملصلحة البشرية( ا االرتباط 
، وهي: العمل، متاثل بني األنواع الثالثة من املعرفة مع قسمات رئيسة للحياة االجتماعية

  والتسلط.، والتفاعل

تمع  وإمنا يف ، وانتقل يف املرحلة الثانية إىل تقدمي نظرية يف احلق التضرب جبذورها يف ا
وإن  ، وتستمر هذه الفكرة يف أعمال هابرماس، اللغة بوصفها ميزة عامة للجنس البشري

لفعل تمع. و"  فإن هذا التطور ، كان يشدد يف األخري على إعادة بناء النظرية يف ا
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وأصبح هذا التباعد ، يسجل ابتعادا أكثر عن نظرة مدرسة فرانكفورت يف مرحلتها األخرية
عالن هابرماس أنه يتناول النظرية االجتماعية بوصفه:" منظرا ماركسيا مهتما أكثر  صراحة 

رخيية متغرية على حنو كبري". وهكذا قدم ، مبواصلة التعاليم املاركسية يف ظل ظروف 
دار ، هابرماس عناصر النظرية املاركسية املعاد بناؤها يف عملني مهمني خالل السبعينيات

ن مراحل تطورها األخريةأوهلما حول مشكال تمعات الرأمسالية إ والثاين ، ت الشرعية يف ا
  ١٣٧حول املادية التارخيية."

تمعات ، وبناء على ماسبق فقد حدد هابرماس أربعة أنواع من األزمات اليت تعانيها ا
الدافعية أو أزمة وأزمة ، وأزمة الشرعية، وأزمة العقالنية، الرأمسالية املعاصرة: األزمة االقتصادية

فإن ، فقد حاول أن يقدم تقوميا للتحول الذايت للرأمسالية املتطورة. ومن هنا، التحفيز.ومن مث
وقراءة تفكيكية للمجتمع البورجوازي ، هابرماس يقدم قراءة تقويضية للمجتمع الرأمسايل
رسة هي مدى ابتعاده عن أفكار مد، املعاصر. و" يف الظن أن املسألة األكثر وضوحا

يف عكس االجتاه الذي بدأه أدورنو ، إىل حد ما، حيث جنده قد سار، فرانكفورت الباكرة
تمع على حنو متميز، وهوركامير حني كرس مزيدا ، يالئه أمهية كربى للنظرية املاركسية يف ا

إشارات ، على العكس، فيما جند، من االهتمام لتحليل اهلياكل االقتصادية والسياسية
  أعماله لصناعة الثقافة. ضئيلة يف

لفكر الفلسفي يف مواجهة العلم. فهو يقرتح ، وأكثر من هذا فإنه اليطابق النظرية النقدية 
أن يوضع النقد بطريقة ما بني الفلسفة والعلم. وهذا املفهوم يتيح جماال لعلم جترييب عن 

                                                           
 .١١٦: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٧
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تمع وجيب ، الجتماعيةعلى الرغم من أن ذلك الينبغي أن يستنفذ إمكانية املعرفة ا، ا
ريخ هلا هدف سياسي.، أو وضعه، إمتامه   يف إطار فلسفة 

ت واضحة يف النظرية النقدية من الثالثينيات ، ويف الوقت نفسه توجد هناك أيضا استمرار
  حىت الوقت الراهن.

رزا للغاية مثل ذلك الذي حازته ، وعلى الرغم من أن هابرماس مل ينسب إىل الفلسفة دورا 
أنه كان ، وخباصة يف أعماله الباكرة، فإن واقع احلال بال شك، فكر أدورنو وهوركاميريف 

ثريه ملحوظا بقوة كبرية يف املناظرات ما ، اليزال مشغوال إىل حد بعيد بنقد الوضعية وكان 
  ١٣٨بعد النظرية حول األسس الفلسفية للعلوم االجتماعية."

ينية بديال لفلسفة التاريخ اليت تبنتها مدرسة وقد مال هابرماس إىل البنيوية التكو ، هذا
ن بدايتها شرع ، ولوسيان كولدمان.وبعد ذلك، متأثرا يف ذلك جبان بياجيه، فرانفكورت إ

يف التمييز بني الرأمسالية املنظمة واالشرتاكية البريوقراطية بوصفهما الشكلني الرئيسني للرتشيد 
س نظريته النقدية يف علم االجتماع على مرتكزين العقالين للمجتمعات احلديثة. وبين هابرما

رخيية القتصاد، ضروريني مها: الفلسفة والعلم. بيد أن نظرية هابرماس غري  كما ،  والتعتين 
وإسهامها ، حال النظرية املاركسية األوىل. و" نرى أن السمة األكثر متيزا لنظرية ماركس هو

ا ال تتعامل مع التفاعل االجتماعي ، تمعاألكثر أمهية يف إقامة علم واقعي عن ا هي أ
لطبيعة، على وجه العموم والتفاعل فيما بني البشر يف عملية ، وإمنا تتناول عالقة البشر 

  كاجتاهات سائدة ومولدة وحمددة ألشكال أخرى من التفاعل.،  اإلنتاج

                                                           
 .١٢٥: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٨
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ا التفسريية مينحها هذه القوة  والذي اليزال، إن هذا هو املفهوم الذي منح املاركسية قو
بناء للنظرية املاركسية من أجل فهم املراحل  حىت اليوم.ألنه مهما تكن احلاجة إىل إعادة

تمعات احلديثة بشكل مالئم والسيما دورالدولة وطبيعة الصراعات ، املستجدة من تطور ا
ذلك على  سواء كان، فإنه اليزال ضرور البدء من حتليل تنظيم اإلنتاج وتسيريه، الطبقية

أو تسلط اإلدارة ، يف شركات وطنية أو متعددة اجلنسية شكل تسلط رأس املال املرتكز
  ١٣٩البريوقراطية للصناعة املؤممة."

مبرحلتني رئيستني: مرحلة نقد  -حسب سامي خشبة -فقد مر فكر هابرماس ، وعليه
اإلنسانية والتجريبية. وتطور العلوم ، العقل الوضعي الذي ساد الغرب مع نضج الرأمسالية

واملرحلة الثانية اليت انشغل فيها هابرماس ببناء نظرية اجتماعية قائمة على حركة تنويرية 
ملنجزات العصرية لعلوم الطبيعة ، جديدة أو استئناف القدمية وصياغة عقالنية تسرتشد 

نفس الرتبوي وعلم ال، وعلوم اللغة واالتصال، وخاصة علم االجتماع، والعلوم االجتماعية
  ١٤٠التطوري.

انتقد الوضعية ، ففي املرحلة األوىل، وميكن أن حندد بدور مراحل أخرى لفكر هابرماس
انتقل إىل احلداثة ليعتربها دليال على العقل التنويري مقابل ، العلمية واملنطقية. وبعد ذلك

للتحرر من كل أنواع احلداثة منوذجا  وقد اعترب، النزعات الالعقالنية التقويضية والتفكيكية
ركز أيضا على االتصال و  واملعرفة واملصلحة...، حيث تتطابق النظرية والتطبيق، السيطرة

عتباره وسيلة لبناء املعرفة  كما أشار إىل ذلك يف كتابه،  وليس جمرد تبادهلا، نواعه 

تمع( وتبىن ، أمهيتها). وقد أعاد للقيم واملعايري االجتماعية ١٩٧٦)(االتصال ونشوء ا
                                                           

 .١٤٧: نفسه، ص: توم بوتومور - ١٣٩
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نظرية الفعل يف كتابه( ، الكفاءة األخالقية مضمو لالتصال االجتماعي

م). لكن هابرماس ينتقد (مابعد احلداثة) التارخيية ابتداء من عام ١٩٨١)(االتصايل
فشلها إىل اختالل التوازن بني القيمة املعنوية والقيمة املادية؛ مما  حيث يرجع، م١٩٨٥

ر ، ير إىل حالة مرضيةحول عقالنية التنو  ا تصور فرانسوا ليو وتلك هي احلال اليت يصف 
ر ملا بعد احلداثة   .١٤١وجان بودر

  اخلامس: النظرية النقدية يف امليزان طلبامل

لتقويض والتشريح  ا تنتقد التوجهات الرأمسالية  من أهم إجيابيات النظرية النقدية أ
ت العلمية وا، والتفكيك تمع وتنتقد النظر لوضعية اليت أمهلت اإلنسان والذات وا

تتحكم فيه ، واعتربت اإلنسان موضوعا مشيأ، واملصلحة االجتماعية والقيم األخالقية
تمع. ومن مث، احلتميات اجلربية فقد ، وأنه القوة له والفاعلية يف صنع التاريخ أو تغيري ا

تمع ا بتعرية املؤسسات الرأمسالية وتغيريه، جاءت النظرية النقدية لتصحيح أوضاع ا
أو إعادة ، وتطوير املفاهيم املاركسية يف ثوب جديد، وفضح أوهامها اإليديولوجية، املهيمنة

قطيعة إبستمولوجية بني  -فعال -صياغتها مرة أخرى كما فعل هابرماس. وقد حتققت 
  النظرية النقدية القدمية والنظرية النقدية اجلديدة.

فقد انشغلت يف ، مدرسة فرانكفورت قد مرت مبجموعة من املراحلوميكن القول: إن 
الشرتاكية الوطنية واهتمت يف اخلمسينيات ، ومعاداة السامية، الثالثينيات واألربعينيات 

حلركات الثورية التحررية، بصناعة الثقافة والسيما ثورة الطلبة ، واعتنت يف الستينيات 
وإعادة النظر يف كثري ، ت السبعني وبعدها بنظرية املعرفةلتهتم يف سنوا، واألقليات العرقية

                                                           
  .١٦٣-١٦٢: ص نفسه،: توم بوتومور - ١٤١
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واالعتناء ، وصياغة نظرية ماركسية جديدة، وبناء أسسها من جديد، من اآلراء املاركسية
ملاركسية تمعية يف ضوء النظرية النقدية. وقد ارتبط علم االجتماع  ، لقضا السياسية وا

وخاصة مع مفكر التجديد ، بني الفلسفة والعلمووضعت النظرية النقدية إبستمولوجيا 
  هابرماس.

أما عن أهم االنتقادات املوجهة إىل مفكري مدرسة فرانكفورت اختالف آرائهم من شخص 
(مابعد احلداثة) عن مدرسة فرانكفورت ـواختالف توجهات مدرسة فرانكفورت ل، إىل آخر

لتاريخ واالقتصاد يف فرتة الثالثينيات من القرن العشرين. كما استبعدت ا ملدرسة اهتمامها 
واحنرفت احنرافا كبريا عن مبادىء املاركسية الكالسكية كما عند اجليل الثاين ، إىل حد كبري

من مفكري معهد فرانكفورت. وقد مهشت النظرية النقدية اجلديدة مع هابرماس الطبقة 
عتبارها طبقة ثورية سياسية فاعلة ومغرية.لذا ا" وصفت ، العاملة  مدرسة فرانكفورت 

" ، " يبدو أن مفهوم مدرسة فرانكفورت عن تدهور، . ومن هنا١٤٢ماركسية بدون بروليتار
وية وخيالية عن الثورة، أو تالشي الطبقة العاملة كقوة سياسية ، قدم أساسا على فكرة طو

ية حال الطريقة الوحيدة االجتماعية. لتصور عملية الثورة ، أو األكثر ماركسية، اليت هي 
النامجة عن ، ورمبا يكون هذا املفهوم قائما أيضا على انعكاس اخلربة االستثنائية األمريكية

تمع األمريكي والسيما يف حالة ، على فكرهم، غياب طبقة عاملة منظمة سياسيا يف ا
  ١٤٣ماركوز."

                                                           
 .١٣٣: نفسه، ص: بوتومور توم - ١٤٢
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مدرسة  وقد أخفقت":مدرسة فرانكفورت)( يف كتابه، يقول توم بوتومور، ويف هذا النطاق
لطريقة القاطعة اليت اقرتحها هوركامير للنظرية النقدية ا ، فرانكفورت يف االلتزام  حني ذكر أ

  ١٤٤ال متتلك املفاهيم واألدوات التصورية القادرة على سد الفجوة بني احلاضر واملستقبل."

خرية عن ميكن القول: إن النظرية النقدية يف عمومها قد ابتعدت يف مراحلها األ، ويف األخري
ا حينما اعترب ، بل أعلنت هذه النظرية فشلها، املاركسية اليت انطلقت منها يف بدا

هابرماس أن نظرية (مابعد احلداثة) حالة مرضية؛ بسبب اختالل التوازن بني ماهو معنوي 
  وماهو مادي.

علمية ونقد للنظرية ال، نصل إىل أن النظرية النقدية هي قراءة ماركسية للمجتمع، وهكذا
تمع واألخالق. ومن مث تعمل النظرية ، والوضعية اليت أمهلت اإلنسان والذات والتاريخ وا

تمع الرأمسايل، وتنويره عقالنيا وذهنيا، النقدية على تنوير املرء امللتزم ، وانتقاد االغرتاب يف ا
ا ، ديةتستند النظرية النق، وإدانة فكرة التشييء واالستالب والقمع اآليل. ومن مث يف قراء

إىل مفاهيم النقد املراكسي الكالسكي أو املاركسية املعدلة يف نظرية ، لألدب والفن
فكان ، هابرماس. وميكن أن حندد جمموعة من املراحل اليت قطعتها النظرية النقدية اجلديدة
نتقل ا، هناك يف البداية اهتمام بنقد الوضعية العلمية ومعاداة الفكرة السامية. وبعد ذلك

ال الثقايف مع ماركوز اإلنصات إىل احلركات الثورية الطالبية واألقليات  ليتم، االهتمام إىل ا
حيث بدأت النظرية النقدية ، لتتخذ النظرية النقدية توجها جد مع هابرماس، املمضطهدة

تمع متأرجحة يف ذلك بني الفلسفة والعلم. كما  اجلديدة تقدم تصورات خمتلفة حول ا
، أعيدت صياغة املاركسية من جديد على أسس علمية وسياسية واجتماعية مابعد حداثية
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لثورة على (مابعد احلداثة) نفسها حينما وقع اختالل جمتمعي ، لتنتهي النظرية النقدية 
فرتتب على ذلك أن أصبحت (مابعد احلداثة) ، وحضاري بني القيم املادية والقيم املعنوية

 ة.حالة مرضية مأساوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

ت السوسيولوجية البديلة            النظر

  : املقاربة اإلثنومنهجية ولاملبحث األ

ت كربى: النظرية الوضعية -سوسيولوجيا -ميكن احلديث  والنظرية ، عن ثالث نظر
ملا له  والنظرية اإلثنومنهجية. وإذا كانت النظرية األوىل تركز على البناء االجتماعي، الوظيفية
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فإن ، وإذا كانت النظرية الثانية تعىن بدراسة األنساق الوظيفية، من دور مؤثر يف الفرد
عتباره وحدة للتحليل السوسيولوجي لفاعل  تم  ولكونه أيضا كائنا فرد ، النظرية الثالثة 

حلرية وسياسة ، بعيدا عن ضغوطات القهر االجتماعي، يف اختيار أسلوب فعله يتمتع 
تمعية واملؤثرات اخلارجية. ويعين هذا ، لزام واإلكراه والقسراإل وبعيدا كذلك عن احلتميات ا

، ومدى ارتباط هذا الواقع بذاتية الفاعل، أن اإلثنومنهجية تدرس الواقع الروتيين اليومي
تمع على مستوى ، وعقالنية فعله، وإجيابية دوره مع الرتكيز على دور اللغة يف تنظيم ا

وحنت مصطلحات خاصة بعيدا عن املصطلحات اليت استعملت ، اصل والتفاعل الرمزيالتو 
ا تركز على مرونة البناء االجتماعي  يف النظريتني: الوضعية والوظيفية. ، أضف إىل ذلك أ

ملناهج الكيفية.   واالستعانة 

هذا التصور؟ ما اإليثنومنهجية؟ وما سياقها التارخيي؟ وما مفهوم علم االجتماع حسب ، إذاً 
ا النظرية واملنهجية واالصطالحية؟ وما أهم اال نتقادات املوجهة إىل هذه وما مرتكزا

  ؟ هذا ما سوف نتوقف عنده يف املطالب التالية:النظرية
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  املطلب األول: مفهوم اإلثنوميتودولوجيا

) من  L'ethnométhodologieيتكون مصطلح اإلثنوميتودولوجيا أو اإلثنومنهجية (
فكلمة اإلثنو تعين ، )méthodologieوميتودولوجيا (، )ethnoاإلثنو ( :كلمتني
) اليت Ethnologieومنها كلمة اإلثنولوجيا (، أو الساللة، أو الناس، أو القبيلة، الشعب

فتعين املنهجية أو طريقة ، تعين دراسة الشعوب القدمية أو البدائية. أما كلمة امليتودولوجيا
  البحث.

) هذا املصطلح ليشري إىل" نظرية (Harold Garfinkel ارولد غارفينكلوقد صاغ ه

اليت ينهجها األفراد يف الواقع الفعلي خللق أمناط سلوكية  الطرائق واملناهجتم بدراسة 
عقالنية متكنهم من التفاعل والتعايش يف معرتك احلياة. هذه الطرائق مستمدة من املعرفة 

تمع ليس من الرتاث واملناهج العلمية املنظمة اليت حيددها العلماء و ، والفهم الشائع يف ا
ويعين هذا " أن الدراسات اإلثنوميتودولوجية حتلل أنشطة احلياة اليومية  .١٤٥االجتماعيون"

، وحتاول أن تسجل هذه األنشطة، حتليال يكشف عن املعىن الكامن خلف هذه األنشطة
دف هذه الدراسة إىل الكشف ، العلمية وجتعلها مرئية ومنطقية وصاحلة لكل األغراض و

تمع م اليومية، عن الطرائق اليت يسلكها أعضاء ا لتكوين نوع من األلفة ، خالل حيا
  ١٤٦ألحداث والوقائع".

                                                           
تمع، : اإلثنوميتودولوجيا: زينب شاهني -  ١٤٥ مركز التنمية البشرية واملعلومات، القاهرة، رؤية جديدة لدراسة ا

 .٧٦: م، ص١٩٨٧مصر، طبعة 
ت إبراهيم لطفي طلعت وكمال عبد احلميد - ١٤٦ ، دار غريب، القاهرة، النظرية املعاصرة يف علم االجتماع: الز

 .١٤٧- ١٤٥: صم، ١٩٩٩مصر، طبعة 
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ويعين هذا أن اإلثنومنهجية تتعامل مع األفعال الواقعية اليومية العادية اليت تتكرر بشكل 
وتبيان الطرائق اليت يسلكها الفرد ، تضمنها تلك األفعالبرصد خمتلف املعاين اليت ت، مستمر

تمعية اليومية. ومن مث إلنسان ، يف التعامل مع تلك الظواهر ا يهتم هذا التصور النظري 
لفلسفة ، بعيدا عن العلوم الوضعية والتجريبية، وحمنه ومشاكله متأثرا يف ذلك 

  شوتز...الفينومونولوجية (الظاهراتية) كما عند هوسرل و 

ت السابقة تتناول الوقائع الرتبوية على شكل  -مثال -وفيما خيص الرتبية " إذا كانت املقار
بني عدم املساواة والكفاءات املدرسية  -مثال -عالقات أو ترابطات إحصائية كالعالقة 

، معتربة أن هذه العوامل كفيلة بتفسري عدم املساواة، حسب اجلنس واملستوى االجتماعي
تقوم بوصف املمارسات اليت من ، على العكس، الدراسات اإلثنومنهجية يف الرتبيةفإن 

ء، متعلمون، خالهلا يقوم الفاعلوم يف النظام الرتبوي (معلمون مقررون...إخل) خبلق ، آ
ا تدرس الظاهرة وهي تتكون وتتشكل (مثال ظاهرة  وإنشاء وتشكيل هذه الظواهر.إ

ع إعادة اإلنتاج الذين يدرسون الظاهرة بعد وقوعها عكس علماء اجتما ، الالمساواة)
ا."   ١٤٧ويبحثون عن أسبا

فعاهلم يف الواقع ، إذاً  تدرس هذه النظرية الطرائق واملنهجيات اليت يسلكها األفراد يف القيام 
بفهم خمتلف اإلجراءات العملية واخلطط واملنهجيات املتبعة من قبل ، اليومي الطبيعي

، دف فهم تلك اإلجراءات وتوضيحها وتدقيقها، أنشطتهم اليومية الفاعلني يف إجناز
  وجعلها أكثر وضوحا وجالء وبروزا.

   

                                                           
 .٣٤: ص ة سوسيولوجيا الرتبية،يأمه: خالد املري وآخرون - ١٤٧
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  املطلب الثاين: السياق التارخيي

 Haroldظهرت اإلثنومنهجية مع السوسيولوجي األمريكي هارولد كارفينكل(
Garfinkel) (ما  م). وقد انتشرت نظريته يف الدول األجنلوسكسونية٢٠١١-١٧١٧

إال يف سنوات  بني الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي. ومل تعرف نظريته يف فرنسا

. ١٤٨م١٩٦٧) الذي صدر سنة دراسات يف اإلثنومنهجيةومن أهم كتبه ( .الثمانني
مع االستعانة ، وينطلق الكتاب من امليكروسوسيولوجيا ذات الطابع التفاعلي

  ).Alfred Schützند ألفرد شوتز (لفينومينولوجيا االجتماعية كما ع

ونظرية الفعل لدى ، وتنبين هذه النظرية على أربعة مرجعيات نظرية هي: الفينومونولوجيا
  واللسانيات املعاصرة.، والتفاعلية الرمزية، برسونز

  الثالث: مقومات النظريةاملطلب 

  يرتكز هذا التصور السوسيولوجي على جمموعة من املسلمات هي:

 .أي: دراســة الفعــل االجتمــاعي الصــادر عــن دراســة الواقــع الــروتيين العــادي واليــومي
م  الفاعل يف األماكن العامة أو أماكن العمل أو يف األماكن الـيت يشـبع فيهـا األفـراد حاجيـا

ـــة ـــة الـــيت تقـــع بشـــكل تكـــراري رتيـــب ويـــومياليوم االجتماعي ـــاس يف ، ي و" تشـــغل اهتمـــام الن
لــــذي ميكـــن مالحظتــــه ، وتعكـــس تصــــرفهم العملـــي ال الفكـــري، الشـــؤون العامـــة واخلاصــــة

أن األفعال الظرفيـة والطارئـة والعـابرة المتثـل اهتمـام هـذا االجتـاه؛ ، وتسجيله.ويتضح مما سبق
ــا المتثــل فعــال اجتماعيــا مســتمرا يف ميكــن بواســطته التوصــل إىل معرفــة معــايري ، احلــدوث أل

                                                           
148 -Harold Garfinkel: Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs (NJ), 1967 (trad. fr., Paris, PUF, 2007). 
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ت  ضــــبطه ومقوماتــــه القيميــــة.ومن هنــــا ميكــــن القــــول: إن هــــذا االجتــــاه يعتمــــد علــــى مســــتو
  "١٤٩التحليل السوسيولوجي الصغرى.

لواقع العادي اليومي الذي تتكرر فيه أفعال األفراد ذات املعىن  ويعين هذا أن النظرية ترتبط 
  االجتماعية.واملقصدية 

  :لفاعل أو الـذات الفرديـة ذاتية الواقع االجتماعي مبعىن أن الواقع االجتماعي مرتبط 
ضــمن جتــارب ذاتيــة وإنســانية غــري ، الــيت تعــرب عنــه بواســطة الكلمــات والعواطــف واإلشــارات

  خاضعة للتشييء املوضوعي.

:تمـع  إجيابية الفاعـل االجتمـاعي إذا كانـت الوظيفيـة والوضـعية تعتـربان اإلنسـان نتـاج ا
ته وحتمياته تمع، وجرب فإن النظرية اإلثنومنهجية ترى ، وأنه كائن سليب الدور له يف تغيري ا

تمع وتغيريه، أن اإلنسان كائن إجيايب   .له دور كبري يف حتريك ا

 :ويعـــين هـــذا أن الفعـــل االجتمـــاعي فعـــل عاقـــل وهـــادف عقالنيـــة الفعـــل االجتمـــاعي ،
ـــتحكم يف األفعـــال وردود األفعـــال وفهمهـــا ، خيضـــع ملنهجيـــة أو خطـــة أو طريقـــة واضـــحة ل

" وهـذا يعـين  والوعي مبدى خطورة كل فعل ينتهك معـايري اآلداب والتفـاهم املشـرتك.، جيدا
الفاعــل نفســه أو جمموعــة  إذا نظــر إليــه مــن وجهــة نظــر، أن كــل موقــف تفــاعلي لــه منطــق

، حبيــث يتضــح منطــق املوقــف يف إدراك الفاعــل لــه وحتديــده وتقييمــه، الفــاعلني الــداخلني فيــه
، الرشــيدة وغــري الرشــيدة، وهنــا ختتفــي التمييــزات املزعومــة بــني األفعــال املنطقيــة وغــري املنطقيــة

  "١٥٠العقالنية وغري العقالنية.

                                                           
 .٢٣٤: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٤٩
منشورات ذات  ،حممود عودة وإبراهيم عثمان: ترمجة النظرية املعاصرة يف علم االجتماع،: إرفنج زايلنت - ١٥٠

 .٣٠٦: م، ص١٩٨٩السالسل، الكويت، طبعة 
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، ل العاقلــة واهلادفــة الــيت حتمــل مضــمو اجتماعيــاتــدرس هــذه النظريــة األفعــا، وبتعبــري آخــر
  ضمن واقع سياقي تفاعلي.

 :تمـــــع ـــــة يف تنظـــــيم ا ت والتفـــــاعالت  دور اللغ ـــــل احملـــــاد اهـــــتم هـــــذا االجتـــــاه بتحلي
ــــة الرمزيــــة ــــراد، االجتماعي ــــز علــــى حــــديث األف والفضــــاءات الــــيت ، وطريقــــة حــــديثهم، لرتكي

الرتكيـــز علـــى التواصـــل ، الفعـــل االجتمـــاعي.ومن مثيتحـــدثون فيهـــا. ويشـــكل هـــذا كلـــه واقـــع 
والقواعــد املشــرتكة الــيت ، الصــريح أو الضــمين الــذي يكــون بــني األفــراد، اللغــوي وغــري اللغــوي

  تتحكم يف هذا التواصل التفاعلي والرمزي.

 ـــة ـــة املصـــطلحات العلمي ـــه مـــن الضـــروري توظيـــف املصـــطلحات واقعي : ويعـــين هـــذا أن
تمـــعنفســـها الـــيت يســـتخدمها ا ـــاء تفـــاعلهم يف ا عـــن ، قـــدر اإلمكـــان، البتعـــاد، ألفـــراد أثن

املصطلحات السوسيولوجية العلميـة الـيت يوظفهـا األخصـائيون يف جمـال السوسـيولوجيا. أي: 
لتعبـــريات الدالـــة والتعبـــريات املوضـــوعية.لذا يف جمـــال علـــم ، علـــى البـــاحثني، مثـــة مـــا يســـمى 

حلياة اليوميةأن يستخدموا التعبريات ال، االجتماع وبسياق الفعل االجتماعي ، دالة املرتبطة 
لعلـــوم واملعـــارف ، العـــادي واليـــومي لألفـــراد الفـــاعلني. يف حـــني تـــرتبط التعبـــريات املوضـــوعية 

  العلمية اليت تصف الظواهر واألنشطة العلمية.

 بــت أو نســق يتخــذ صــورة دائمــة مرونــة البنــاء االجتمــاعي : لــيس هنــاك بنــاء جمتمعــي 
وبتغـري الزمـان واملكـان. ، ويتغري بتغـريهم، بل البناء االجتماعي خيضع لألفراد، بشكل مستقر

ويعـــين هـــذا أن األنســـاق االجتماعيـــة الفرديـــة أنســـاق مرنـــة مبرونـــة الظـــروف االجتماعيـــة الـــيت 
م.   حتيط 

 :اليعتمـــد هـــذا التصـــور السوســـيولوجي علـــى املنـــاهج  االعتمـــاد علـــى املنـــاهج الكيفيـــة
ضي كما هو حال الوظيفيني والوضعيني والتجريبينيالكمي بل ، ة اليت تستخدم اإلحصاء الر

ت كيفيـة وتفهميـة.ألن العواطـف اإلنسـانية الميكـن إخضـاعها  يدرسون الفرد يف ضـوء مقـار
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ضــــي بــــل املعايشــــة أصــــلح مــــنهج لدراســــة هــــذه الظــــواهر االجتماعيــــة الفرديــــة ، للتكمــــيم الر
املســـتخدمة يف ذلـــك ليصـــبح الفعـــل الفـــردي فعـــال عقالنيـــا هادفـــا وأحســـن الطرائـــق ، اليوميـــة

  وراشدا.

  املطلب الرابع: املفاهيم اإلجرائية 

، هذا التيار يف أحباثه السوسيولوجية أما عن املفاهيم اإلجرائية واملصطلحات اليت يستخدمها
ــــد غاريفنكــــل مــــا يلــــي:" إن الدراســــا ــــذي يعــــين عن ــــاك مصــــطلح اإلثنوميتودولوجيــــا ال ت فهن

اإلثنوميتودولوجيــة حتلــل أنشــطة احليــاة اليوميــة حتلــيال يكشــف عــن املعــىن الكــامن خلــف هــذه 
، وجتعلهـا مرئيـة وصـاحلة لكـل األغـراض العلميـة، وحتاول أن تسـجل هـذه األنشـطة، األنشطة

م  تمــع خـالل حيــا ـدف هـذه الدراســة إىل الكشـف عــن الطرائـق الـيت يســلكها أعضـاء ا و
ألحداث والوقائع"اليومية لتكوين    . ١٥١نوع من األلفة 

، ويف كـل مكـان، وهناك مفهوم عامل احلياة اليومية الـذي يقـول عنـه غارفنكـل:" انظـر حولـك
م مبختلــف أوجــه النشــاط وهــذه القــدرة علــى ، فســوف جتــد أشخاصــا عــاديني ميارســون حيــا

جتمـــاعي هـــي الـــيت جتعـــل العـــامل اال، الـــدخول يف صـــالت متبادلـــة مـــن خـــالل تلـــك األنشـــطة
خــذ هــذه األفعــال امللموســة واملألوفــة لــدى اجلميــع، ممكنــا وأن ، وعليــك كعــامل اجتمــاع أن 

  ١٥٢تفحصها لكي يتبني لك كيف تقع وملاذا؟"

دخــــل هــــذا التيــــار السوســــيولوجي إىل املؤسســــات الرمسيــــة إلدراك التفــــاعالت  فقــــد، وهكــــذا
إىل النســـيج العالئقـــي الـــذي  االجتماعيـــة بـــني العـــاملني. ودخـــل كـــذلك إىل املنـــازل للتعـــرف

                                                           
ت - ١٥١  .١٤٧-١٤٥: ، صالنظرية املعاصرة يف علم االجتماع: إبراهيم لطفي طلعت وكمال عبد احلميد الز
معاصرة ألعمال مخسة من أعالم علم االجتماع  قراءة: املفكرون االجتماعيون: حممد حممد علي -  ١٥٢

 .٤١٤: ص م،١٩٨٣دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، طبعة  ،الغريب
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وإىل احملــاكم ومراكــز الشــرطة واملــدارس والعيــادات الطبيــة بغيــة رصــد ، جيمــع بــني أفــراد األســرة
  خمتلف األنشطة اليت ميارسها األفراد يف الواقع. 

لفعــل املــنعكس ويشــري إىل " أن الكثــري مــن أمنــاط التفاعــل ، وهنــاك مصــطلح آخــر يســمى 
دف إىل احملافظة على رؤية معينة للحقيقـة االجتماعيـة الـيت اليت حتدث بني أعضاء ا تمع 

تمع تعترب  قاموا بتشكيلها يف مواقف حمددة.وجند أن الكثري من أمناط التفاعل بني أعضاء ا
، فالكلمــات واإلشــارات واإلميــاءات الــيت نســتخدمها أثنــاء عمليــة التفاعــل، أفعــاال منعكســة

وتســـتخدم يف تشـــكيل وتفســـري ، معينـــة للحقيقـــة االجتماعيـــةـــدف إىل احملافظـــة علـــى رؤيـــة 
  ١٥٣وإعطاء املعاين للعامل االجتماعي."

ملعىن.ويعــين هــذا أن التفاعــل أو التواصــل يــن األفــراد يتحقـــق  وهنــاك مفهــوم البيئــة املرتبطــة 
  مرتبطة بدالالت معينة أو مبواقف سياقية معينة وحمددة.، داخل بيئة جمتمعية معينة

أو ، فيــربز أن األفــراد يتصــرفون ويــؤدون أفعــاهلم وفــق منهجيــة عقالنيــة، العقالنيــة أمــا مفهــوم
وتقـدير ، ويتمثل ذلك يف التصـنيف بـني النـاس واألشـياء، مرسومة بدقة، خطة واضحة املعامل

ت، األمــــور حبكمــــة وعقالنيــــة ، والبحــــث العقــــالين عــــن الوســــائل لتحقيــــق األهــــداف والغــــا
ألحداث، والتقدير احملكم للوقت   واستعمال منهجيات وخطط ما...، والتنبؤ 

   

                                                           
 .٢٣٩: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٥٣
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  املطلب اخلامس: التصور املنهجي

ت أو االختبــارات ، رفــض غارافينكــل وأتباعــه اســتخدام املــنهج الكمــي واســتعمال االســتبيا
ملالحظــة، أو أســلوب املقابلــة املفتوحــة، العلميــة واملــنهج ، واملــنهج التــوثيقي، واســتبدل ذلــك 

  شبه التجرييب.

، فهــذه النظريــة عبــارة عــن منهجيــة أو ممارســة تطبيقيــة ظهــرت يف جمــال اإلثنوغرافيــا، ومــن مث
وتشري إىل خمتلف التطبيقات اليت أجريت على اجلماعات اخلاصة انطالقا من أسئلة خاصة. 

إلثنــــوطيب(، وهنــــاك ) الــــذي يعــــىن برصــــد l'ethnomédecineختصــــص آخــــر يســــمى 
فاإلثنومنهجيـة ليسـت ، اسـتعملت يف جمـال الطـب. ومـن مث خمتلف املمارسات العالجية الـيت

ملنهجيات اإلثنولوجية. ويعين هذا أن اإلثنومنهجية تـدرس ، منهجية خاصة بل ميدان يهتم 
بـــــل مـــــن الـــــداخل. وهلـــــذه املنهجيـــــة عالقـــــة وطيـــــدة ، األنشـــــطة اجلماعيـــــة لـــــيس مـــــن اخلـــــارج

ــــا ــــى التجــــارب املعاشــــة يف، لفينومونولوجي ــــتم مادامــــت تركــــز عل ــــا   العــــامل. ويعــــين هــــذا أ
لتــايل، لظـواهر اإلنسـانية املختلفـة ، مبعايشـتها ومالحظتهــا والتعـاطف معهـا مـن الـداخل. و

لتصورات الوضعية ، تندرج هذه املنهجية السوسيولوجية ضمن العلوم اإلنسانية والعالقة هلا 
واملرجعيــات املختلفــة عنــد أوجســت كونــت أو دوركــامي. وتســتند إىل جمموعــة مــن التصــورات 

 Ervingوإرفــني كوفمــان(، )Wittgensteinوفيتجنشــتاين(، )Husserlهلوســرل(
Goffman( ،)وشوتزSchütz( ،)ر هيلل  Noamونوام شومسكي(، )Schützو

Chomsky...(  

وتنبــين هــذه املنهجيــة علــى ثالثــة معــايري أساســية هــي: مالحظــة الواقــع أو امليــدان؛ مث وضــع 
للموضوع الذي حيلله ويدرسه؛ مث املعايشة القائمة على احلضور الفعلي داخل امليدان  حدود

 قصد وصف املعىن الذي حتمله أفعال مجاعة معينة.، يف الزمان واملكان
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عــن  ميــدانيا ومــن املعلــوم أن البحــث اإلثنــوغرايف يشــري عــادة " إىل دراســة األفــراد واجلماعــات
ستخدام املالحظة التشاركية أو املقابلة ، مدى فرتة زمنية حمددةطريق املعايشة املباشرة على 

ويهـدف البحـث اإلثنزوغـرايف إىل  .الشخصية بقصد التعرف على أمنـاط السـلوك االجتمـاعي
عـــــن طريـــــق اخنـــــراط الباحـــــث املباشـــــر ، اكتشـــــاف املعـــــاين الكامنـــــة وراء الفعـــــل االجتمـــــاعي

للجماعـــة املدروســـة.وقد متتـــد الفـــرتة الـــيت  يلتفـــاعالت الـــيت يتكـــون منهـــا الواقـــع االجتمـــاع
ورمبـا إىل ، مؤسسة أو جمتمعا حمليا ما إىل عدة أشـهر يعايش فيها العامل االجتماعي مجاعة أو

وإجيــاد تفســريات ملــا يتخــذ مــن قــرارات أو مــا ، اليوميــة واألحــداث ســنوات ملالحظــة األنشــطة
وث اإلثنوغرافيــة علــى بعــض تنطــوي البحــ يصــدر عــن اجلماعــات مــن أفعــال وتصــرفات.ورمبا

، سواء ما ينجم منها عن البيئة الطبيعية مثل املناطق اجلبلية أو الصحراوية أو النائية، املخاطر
خنراطهــــا يف  أو عــــن ســــياقات اجتماعيــــة معينــــة مثــــل معايشــــة الفئــــات املنحرفــــة أو املشــــتبه 

  نشاطات جرمية.

ت حول احلياة االجتماعيةوتقدم اإلثنوغرافيات الناجحة ثروة من املعلومات وا وتتفوق ، لبيا
ال على أساليب البحث األخرى.فهي تدرس اجلماعة البشرية  ومـن ، من الداخليف هذا ا

قبــة علــى أنشــطتها ومقاصــد األفعــال والقــرارات الــيت تتخــذها. كمــا  مث تســتطيع تقــدمي نظــرة 
لعمليــة االجتماعيــة الــيت ميكــن هــذا النــوع مــن الدراســات أن يراقــب ويــدون وحيلــل الســريورة/ ا

تتمفصـــل وتتقـــاطع مـــع الوضـــع االجتمـــاعي املدروس.ويشـــار إىل البحـــوث اإلثنوغرافيـــة عـــادة 
ـا تعـىن يف املقـام األول ، الدراسـات النوعيـة (الكيفيـة)مـن أنـواع  بوصفها واحدة لفهـم أل

ت اإلحصــائية الرقميــة. لبيــا ــتم  ثنــوغرايف كمــا أن البحــث اإلالــذايت للظــاهرة أكثــر ممــا 
يعطـي الباحـث قـدرا واسـعا مـن احلريـة واملرونــة والقـدرة علـى التكيـف مـع الظـروف واألوضــاع 
الطارئة. وأخذ زمام املبادرة لتوجيه الدراسة ملتابعة البحث وفق التطـورات املسـتجدة. غـري أن 

مــن وخمــاطر منهجيــة قــد تــؤثر يف مــا يتوصــل إليــه ، للعمــل اإلثنــوغرايف امليــداين حــدودا تقيــده
حتليالت ونتائج.فإن جمالـه يقتصـر علـى دراسـة جمموعـات صـغرية وقليلـة مـن اجلماعات.كمـا 

وقدرتـه علـى كسـب ثقـة ، على مهـارة الباحـث املهنيـة، إىل حد بعيد، أن العمل نفسه يعتمد
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حيــة أخــرى، أفــراد اجلماعة.وقــد يقــع الباحــث ثــري التصــاقه وتعايشــه ومشــاركته ، مــن  حتــت 
عتبــاره الوجدانيــة للجماعــ ة إىل حــد يضــيع معــه منظــوره املنهجــي العلمــي يف دراســة الظــاهرة 

  ١٥٤مراقبا موضوعيا حمايدا."

، فــــــاملنهج اإلثنوميتودولــــــوجي لــــــه عالقــــــة وثيقــــــة ووطيــــــدة بنظريــــــة التفاعــــــل الرمــــــزي، وعليــــــه
لتصـــورات الفيبرييـــة. ومـــن مث فهـــو يعـــىن " بدراســـة الكـــالم واحملادثـــة العاديـــة بـــني النـــاس؛ ، و

ا ما  ١٥٥وخيتص هذا املنهج الذي وضع أصوله هارولد غارفنكل بتحليل الطرائق اليت نفسر 
قواهلم وأفعاهلم يف ، ويرتكـز، ويتسم الكالم اليومي بدرجة عالية مـن التعقيـد، يعنيه اآلخرون 

علــى جمموعـــة مــن التفامهــات املشـــرتكة بــني مــن يتبـــادلون احلــديث. وعنــدما تنتهـــك ، جــوهره
فــــإن النــــاس حيســــون ، بصــــورة مقصــــودة أو غــــري مقصــــودة، املعلنــــة للمحادثــــة القواعــــد غــــري

  ١٥٦النزعاج وبعدم األمان."

، ويعين هذا أن اإلثنومنهجية حتاول أن توضح وتشرح كيـف يفهـم النـاس مـا يقولـه اآلخـرون 
ويفعلونـــه أثنـــاء اجتمـــاعهم اليــــومي. وتســـتند هـــذه النظريــــة إىل املنهجيـــات اإلثنوغرافيـــة الــــيت 

تــدرس هــذه النظريــة كــل ، يســتخدمها البشــر يف التواصــل والتبــادل الــدال واهلــادف. ومــن مث
لرمــوز ، يف حياتنــا اليوميــة العاديــة، خطــاب تواصــلي لغــوي وغــري لغــوي. أي: حنــن نتواصــل 

للغة كثريا. ومن مث، واإلشارات والعالمات البصرية والسيميائية. ويف الوقت نفسه ، نتواصل 
متيـازفاللغة ظـاهرة  ـا اللسـانيات االجتماعيـة، اجتماعيـة  والنظريـة التفاعليـة ، وقـد اهتمـت 

فمحاداثتنـا ، ومـن مث واملنهجيـة اإلثنوميتودولوجيـة مـع غارفينكيـل.، الرمزية مع إرفينغ غوفمان
اليومية تفرتض تفامهات مشرتكة بني الناس.بيد أن انتهاك أعراف هذه التفامهات ينتج عنهـا 

خلطر،  عواقب وخيمة والشعور بعدم األمان." إننا نكون أكثر ارتياحا عندما ، كاإلحساس 
                                                           

 .٦٨١: نفسه، ص: أنتوين غيدنز - ١٥٤
155- Garfinkel Harold: Studies in Ethnomethodology, Oxford, 
Blackwell, 1984.  

 .١٨١: نفسه، ص: غيدنزأنتوين  - ١٥٦
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لقواعد اخلفية املضمرة املستقرة يف تواصلنا الكالمي العابر مع اآلخرين وقد ، يلتزم اآلخرون 
تنـا العاديـة اليوميـة حنـرص  الرتباك عن هذه األصـول. ويف األغلبيـة الغالبـة مـن حماد نصاب 

املؤشرات اليت تبدر عن اآلخرين للداللـة علـى مقاصـدهم مـن عمليـة التفاعـل على اكتشاف 
وحلظــات التــأين أو التوقف.ويفضــي هــذا الــوعي املشــرتك املتبــادل إىل تيســري ، مثــل اإلميــاءات

وإىل إضــفاء صــفة التعــاون أو عدمــه علــى كــل واحــد ، عمليــة التفاعــل أو فتحهــا أو إغالقهــا
  ١٥٧من األطراف املعنية."

ويفهمهـا ، فاإلثنومنهجية عبارة عـن تيـار سوسـيولوجي يصـف الواقعيـة االجتماعيـة، ومن هنا
انطالقــا مــن تطبيقــات عفويــة وممارســات عاديــة للحيــاة اليوميــة.أي: تــدرس هــذه النظريــة كــل 

ويــال ومعايشــة. ومــن هنــا يركــز التيــار علــى ، مــاهو عفــوي وعــادي يف احليــاة اليوميــة فهمــا و
م العاديــةدراسـة خمتلــف األنشـطة الصــ عتبارهـا ممارســات تطبيقيــة ، ادرة عــن األفـراد يف حيــا

   هادفة وواقعية وعاقلة وواعية ومالحظة.

  املطلب السادس: تقومي النظرية

منها أنه تيار حمافظ اليعىن ، هناك جمموعة من االنتقادات اليت وجهت للتيار اإل ثنومنهجي 
واليعطـي احللـول ملختلـف أمنـاط الصـراع ، قـدةملشاكل االجتماعيـة والسياسـية العويصـة واملع

تمــع. و" يكمــن الطــابع احملــافظ لالجتــاه اإلثنوميتودولــوجي يف كونــه  والتــوترات الــيت يعرفهــا ا
تمع وهـو مـا يتماشـى مـع ، والرؤية معينة اجتاه العامل االجتمـاعي، الميلك تصورا نظر عن ا

اإلثنوميتودولوجيــــة ليســــت موجهــــة حنــــو مــــاعرب عنــــه غارفينكــــل صــــراحة مــــن أن " البحــــوث 
ا التقـدم حلـوال ملشـكالت اجتماعيـة،  تصحيحات معينة هلـا مبناقشـات ، كما أ وال تشـغل 

ت اليت ختدم مصاحل معينة والتعرب عن الواقع، إنسانية أو جدال نظري   "١٥٨فالقيمة للنظر

                                                           
 .١٦٥: نفسه، ص: أنتوين غيدنز - ١٥٧
 .٢٤٣-٢٤٢: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٥٨
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متجــاهال ، اليوميــة تركيــز هــذا االجتــاه علــى دراســة مواقــف احليــاة، إىل مــا ســبق قولــه، يضــاف
ما يعين عزوفه عن دراسة القضا ، البناء االجتماعي والتغريات اليت قد يتعرض هلا هذا البناء

واملتمثلة يف الصـراع والتغـري االجتمـاعي والتحليـل التـارخيي واالقتصـادي ، األساسية للمجتمع
لتغـري االجتمـاعي للبناء االجتماعي. وعلى الرغم مـن اهتمـام أصـحاب هـذا االجتـاه بدراسـة ا

إال أننــا جنــدهم يــدعون إىل تغيــري الــذات بــدال مــن تغيــري ، علــى مســتوى الوحــدات الصــغرى
تمـــــع هـــــم الـــــذين يشـــــكلون الواقـــــع أو احلقيقـــــة ، البنـــــاء االجتمـــــاعي بـــــدعوى أن أعضـــــاء ا

  ١٥٩احملافظ هلذا االجتاه." ما يؤكد الطابع، االجتماعية

لــوعي الفردي.وهــذا  ؛الصــراعية ملقاربــة ويتميــز هــذا االجتــاه بعــدم ثورتيــه مقارنــة ألنــه يبــدأ 
يتنــاقض مــع التوجــه املاركســي الــذي يعطــي أمهيــة كــربى للفئــة أو الطبقــة االجتماعيــة القــادرة 

مهيـة الفـرد يف بنـاء مسـتقبله وواقعـه. ، على تغيري واقعها. يف حني يعىن االجتاه اإلثنومنهجي 
ا يرى التوجـه املاركسـي أن اإلنسـان أو الفـرد نتـاج فهو حر ومسؤول عن أفعاله.بينم، ومن مث

هتمامـه مبـا هـو حيـايت يـومي ت الكالسـيكية  وبسـلوك ، للمجتمع. كما ينفصـل عـن النظـر
تمـع الـيت تـتحكم يف األفـراد م. كمـا ، الفرد مقابل االهتمـام ببنيـة ا وتشـكل وعـيهم وتصـرفا

لقيم واملعايري الضابطة للسلوك. و ، اهتم االجتاه اإلثنومنهجي بعناصر النظام العام   اهتمام 

" تقتصــر ، ويف جمــال سوســيولوجيا الرتبيــة، تبعــد هــذه النظريــة مــاهو سياســي واجتمــاعي، إذاً 
علـم اجتمـاع  معتمدة فقط علـى التحليـل املصـغر ممـا جيعلهـا، على دراسة تفاعالت الفاعلني

اإلثنومنهجية التنفـي وجـود إن ، ١٦٠)Coulonكما يقول كولون (  -بدون جمتمع.والواقع 
وإمنــا تركــز ، والحتصــر دراســتها يف مســتوى تفــاعالت الفــاعلني املدرســيني، البنيــة االجتماعيــة

ا تبــني كيــف أن  ــاء البنيــة.إ علــى عــدم دراســة البنيــة معزولــة عــن األنشــطة الــيت تســاهم يف بن

                                                           
 .٢٤٣-٢٤٢: نفسه، ص: وسيلة خزار - ١٥٩

160 - Coulon .A: Ethnométhodologie et education, In Sociologie de 
l’éducation (dix ans de recherche.L’Harmattan, p: 236. 
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ا تكشـف وتعـري اإلجـرا ءات الـيت بواسـطتها الوقائع الرتبوية املوضوعية تنبثق عن األنشـطة.إ
تمع عن أفراده أنشطة التنظيم ا ، خيفي ا ـا كأشـياء حمـددة ومسـتقلة.إ ويقودهم لالعرتاف 

  ١٦١وجعلت الكل يرى كيف تتكون الالمساواة."، فتحت العلبة السوداء للمدرسة

وتكمن إجيابيات هذا املنهج يف كونه يتعمق يف حبوثه بغية استجالء ماهو خفي ومضـمر يف 
وكشــف املعلومــات العميقــة عــرب املشــاركة واملعايشــة مــن الصــعب الوصــول ، اإلنســاين الفعــل

لطرائــق الكميــة التقليديــة ئــق واملالحظــة التفهميــة يف ســرب حقــائق ، إليهــا  مــع اســتغالل الو
ـــذا .الظـــاهرة الواقعيـــة اليوميـــة يف تنـــاول ، يكـــون هـــذا املـــنهج قـــد اســـتفاد مـــن الظاهراتيـــة، و

  عنه يف كليته العامة اليت تتفاعل فيها الذات مع املوضوع.اإلنسان والدفاع 

يتبني لنا أن اإلثنومنهجية أو اإلثنوميتودولوجيا نظرية أو مقاربة ، وخالصة القول
إلجراءات اليت تشكل التفكري االجتماعي العملي. وبناء على هذا  تم "  سوسيولوجية 

تم بدراسة األسباب أو العوامل، التعريف كظاهرة عدم املساواة ،  احملددة لظاهرة ما فهي ال
تم بدراسة املعىن الذي ينتجه الفاعلون وهم يف وضعية تفاعل.إن هذا االنقالب ، مثال وإمنا 

  ". ١٦٢اإلبستمولوجي يستمد أصوله من علم االجتماع التفهمي ومن الظاهراتية

على أساس أن ، العاديةومن أهدافها األساسية كذلك رصد أفعال اإلنسان يف احلياة اليومية 
ا ومعانيها ، تكون تلك األفعال االجتماعية دائمة ومستمرة ومتكررة دف استجالء دالال

ويلها والبحث عن خمتلف الطرائق اليت يسلكها الفرد يف أداء أفعاله الواعية أو غري ، و
تمع.ومن مث، الواعية م مع الواقع أو ا على الطرائق الكيفية تنبين هذه النظرية ، يف متاثل 

                                                           
 .٣٥-٣٤: نفسه، ص: خالد املري وآخرون - ١٦١
 .٣٤: ص نفسه،: خالد املري وآخرون - ١٦٢



 

160 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

ومتثل منهجية الفهم يف دراسة األفعال وتفسريها ، القائمة على املعايشة اإلثنوغرافية
ويلها.   و

   : النظرية اإلسالميةثايناملبحث ال

) بديال Ethnométhodologieإذا كانت اإلثنومنهجية أو اإلثنوميتودولوجيا (
البديل العريب املقرتح لتجاوز السوسيولوجيا فإن النظرية اإلسالمية هي ، سوسيولوجيا غربيا

صيل علم ، الغربية. وقد ظهر هذا البديل منذ سنوات السبعني من القرن املاضي دف 
صيال حقيقيا سيسه على أسس إسالمية حمضة، االجتماع  بدل االنغماس يف التبعية ، و

عاد املادية والتجريبية واالنطالق من الفلسفات الغربية ذات األب، والتقليد واالجرتار
والتبعية العمياء ، والوضعية. ويعين هذا أن النظرية اإلسالمية ترفض املفهوم الوضعي للعلمية

تدعو إىل بناء ، لعلم االجتماع الغريب أو لعلم االجتماع الشرقي (الروسي). ويف الوقت نفسه
واالنطالق من مبدإ التوحيد ، جمتمع عريب إسالمي قوي يف ضوء السوسيولوجيا املعيارية

واالعتماد على القرآن والسنة والفكر اإلسالمي والفكر ، نظرية ومنهجية ورؤية وتطبيقا
ورفض النزعات الذاتية واملادية والتوجهات الوضعية ، اإلنساين يف بناء السوسيولوجيا البديلة

حي، واإليديولوجية بني الثابت واملتغري يف والتمييز ، والثورة على الفكرين اإلحلادي واإل
تمع ، البحث السوسيولوجي وجتاوز التفسري األحادي حنو النظرة الشمولية الكلية يف فهم ا

ويله.   وتفسريه و

ا ، إذاً  ما النظرية اإلسالمية يف جمال السوسيولوجيا؟ وما سياقها التارخيي؟ وما أهم مرتكزا
وممثلوها؟ وما أهم االنتقادات املوجهة إىل هذه النظرية واملنهجية والتطبيقية؟ ومن هم روادها 

 النظرية؟ 
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  هذا ما سوف نتوقف عنده يف املطالب التالية:

  املطلب األول: مفهوم النظرية اإلسالمية يف السوسيولوجيا

لنظرية اإلسالمية يف السوسيولوجيا أسلمة علم االجتماع موضوعا ، ومنهجا، يقصد 
نية يف التعامل مع املواضيع االجتماعيةومتثل ، ومقصدية، ورؤية، وتصورا ، العقيدة الر

تمعية وتقدمي ، واالحتكام إىل املعيار األخالقي والقيمي أثناء التعامل مع الوقائع والظواهر ا
واستحضار العقل ، احللول ضمن رؤية إسالمية بعيدة عن الطائفية واملذهبية والعرقية

واقرتاح احللول اإلسالمية املمكنة يف معاجلة ، باإلسالمي يف التحليل والتشخيص والرتكي
تمع وتعديله وتصويبه وتغيريه. ويف هذا، األدواء االجتماعية يقول الباحث ، وتوجيه ا

ن: " غري أن طائفة من املؤلفني أدركوا املعىن احلقيقي ألسلمة العلوم  املغريب حممد حممد امز
ل اإلسالمي يف التحليل والتفسري وإخضاع االجتماعية الذي يتمثل يف ضرورة حضور العق

وجعل اخللفية العقائدية حاضرة يف طرح القضا ، األفكار االجتماعية للمذهبية اإلسالمية
تمع العريب ، االجتماعية سواء تعلق األمر بقضا الرتاث العريب اإلسالمي أم مبشكالت ا

  ١٦٣اإلسالمي أم بقضا إنسانية عامة."

احلديث عن تيارين ضمن النظرية اإلسالمية لعلم االجتماع: تيار أول يربط ميكن ، ومن هنا
إلسالم ترا وواقعا وفكرا؛ والثاين يربط ذلك  ملواضيع املتصلة  أسلمة العلوم االجتماعية 

  .١٦٤لعقائدية اإلسالمية

                                                           
ن -  ١٦٣ فريجينيا، منشورات املعهد العاملي  منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية،: حممد حممد امز

ت املتحدة األمريكية، الطبعة األوىل سنة   .٢٢٧: م، ص١٩٩١للفكر اإلسالمي، الوال
ن - ١٦٤  .٢٢٧: نفسه، ص: حممد حممد أمز
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  املطلب الثاين: السياق التارخيي

رد فعل ، سنوات السبعني من القرن املاضييف ، ظهرت النظرية اإلسالمية يف السوسيولوجيا
ت السوسيولوجية الوضعية (أوجست كونت ، وسان سيمون، وإميل دوركامي، على الكتا

ت السوسيولوجية املاركسية (كارل ماركس، وهربرت سبنسر) من جهة ، وإجنلز، والكتا
سرون...) من جهة أخرى.، وبيري بورديو، وماوتسي تونغ، ولينني   وكلود 

د" ظهرت الدعوة إىل أسلمة العلوم االجتماعية كبديل للتناقضات اليت وقع فيها هذا وق
هذه  وختليصه من املضامني اإلحلادية اليت حيملها. وقد تفاوتت، الفرع من العلوم اإلنسانية

اجلهود على مستوى العمق والتحليل وعلى مستوى الوضوح والرؤية والتصور. ففي احلني 
فة من البحوث اجلادة واملخلصة واليت حاولت أن ترسم معامل املنهج الذي ظهرت فيه طائ

اجلديد ظهرت حماوالت أخرى حتمل نفس الشعار دون أن تكون على نفس املستوى من 
  "١٦٥اجلدة والوضوح.

وقد ظهرت دعوات جديدة لتأصيل علم االجتماع يف الوطن العريب؛ ميكن تصنيفها إىل 
ربة علم االجتماع العريب؛ وجتربة علم االجتماع القومي؛ جت :كربى  سوسيولوجية ثالث جتارب

  .وجتربة علم االجتماع اإلسالمي

صيل علم االجتماع ، واهلدف من ذلك كله هو العودة إىل الذات العربية أو القومية و
مع ، وإما ضمن منظور إسالمي، وإما ضمن منظور قومي، إما ضمن منظور عرويب، العريب

والسيما آليات الكتابة السوسيولوجية الوضعية ، املنهجية والفلسفية الغربيةرفض املنطلقات 
سارع الباحثون إىل قراءة اجتماعية للرتاث العريب؛ ودراسة الوضع ، أو املاركسية. لذلك

                                                           
ن - ١٦٥  .٢٢٦: نفسه، ص: حممد حممد أمز
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االجتماعي العريب احلايل يف ضوء تراثنا؛ وخدمة األهداف القومية لألمة العربية؛ وإغناء 
  نساين جبهود الكتاب السوسيولوجيني العرب.الرتاث االجتماعي واإل

ن أمحد  ومن أهم السوسيولوجيني الذين دافعوا عن علم االجتماع القومي الباحثان املصر

عبد ، و )التفكري االجتماعي دراسة تكاملية للنظرية االجتماعيةيف كتابه (١٦٦اخلشاب 

  ...١٦٧اجتاهات نظرية يف علم االجتماع)الباسط عبد املعطي يف كتابه (

يعد السوسويولوجي العراقي معن خليل عمر من املدافعني الغيورين عن ، ومن جهة أخرى

  .١٦٨)حنو علم اجتماع عريبكما يتجلى ذلك واضحا يف كتابه (،  علم اجتماع عريب

أمحد اخلشاب" ضرورة العناية بدراسة النظرية االجتماعية القومية  وقد أكدت حماولة، هذا
وجتسد ، خاصة تنطق مبستخلصات التجربة التارخيية احلضارية على أن تكون فكرية عربية

ا وأبعادها.ويقرتح يف ، املشخصات العقائدية والثقافية لألمة العربية ت تطلعا وحتدد مستو
على أن ، هذا الصدد توجيه مزيد من العناية بدراسة النظرية االجتماعية دراسة حتليلية نقدية

يضمن إمناء العناصر الدافعة واملنشطة لديناميات نستشف هلا أمنوذجا إيديولوجيا 
حية وتعمل على تقويض الوضعية التعويقية اليت  ، االنتفاضات االجتماعية املعاصرة من 

  ١٦٩كثريا ما تستغل يف االنتكاسات واالرتدادات اليت متارسها الرجعية."

                                                           
دار النهضة العربية للطباعة  التفكري االجتماعي دراسة تكاملية للنظرية االجتماعية،: أمحد اخلشاب - ١٦٦

 م.١٩٧٣والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 
 م.١٩٨١، الكويت، ٤٤العدد عامل املعرفة، ت نظرية يف علم االجتماع،اجتاها: عبد الباسط عبد الباقي - ١٦٧
، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، سنة حنو علم اجتماع عريب: معن خليل عمر -  ١٦٨

 م.١٩٨٤
 .١٩٢: نفسه، ص: عبد املعطي عبد الباسط - ١٦٩
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قومي يف جمال يتبىن الباحث املصري عبد الباسط عبد املعطي التوجه ال، ومن جهة أخرى
حترير علم االجتماع يف الوطن العريب  يقول:" يقتضي، الصدد، السوسيولوجيا. ويف هذا

ت منها:   السري يف خطوات ميكن أن تضاف إليها أخر

 والتحليل النقدي للرتاث العريب ، التحليل النقدي للرتاث العاملي يف علم االجتماع
  االجتماعي يف ضوء املسلمتني املذكورتني.

 ا حتقيق رخيية ومعاصرة يف ضوء التوجه املقرتح تكون غا إجراء دراسات مسحية 
التنمية الشاملة على أن يكون تركيزها األساسي على عناصر هامة يف الفهم والتفسري 

والثقافة القومية والعالقة ، وبناء القوة، وصناعة التغيري متمثلة يف دراسة التمايزات االجتماعية
  قتصادي العاملي وغريها من األهداف املستقبلية كما هو يف املسلمة الثانية.لنظام اال

  التنسيق بني البحوث السوسيولوجية القطرية والقومية. وهذا لن يكون دون معهد عريب
  فمعظم اإلجنازات السوسيولوجية العربية اجلادة متت حىت اآلن جبهود فردية.، متخصص

 ت تدريس علم االجتماع يف اجلامعات العربية مبا حيقق ضرورة إعادة النظر يف مقررا
  ١٧٠ومبا يؤهل الدارسني هلا فكرا وتدريبا وممارسة."، اهلدفني األول والثاين

فيدعو إىل الرجوع إىل الرتاث االجتماعي العريب؛ ، ١٧١أما الباحث العراقي معن خليل عمر 
االجتماعية العربية ألن ذلك" سيمكننا من احلصول على القواعد األساسية للحياة 

تمعات األخرى، املعاصرة واستخدامها يف دراسة واقعنا ، ويغنينا عن تبين تراث ا
رث ، االجتماعي احلايل تمع العريب يتمتع  فهو خيتلف عن واقعنا يف أصالته وبنائه.فا

                                                           
 .٢٠١: نفسه، ص: عبد املعطي عبد الباسط - ١٧٠
 ١١- ١٠: ، صحنو علم اجتماع عريب: معن خليل عمر - ١٧١
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صالتها العربية بض وحي يعكس احلياة االجتماعية  والعالقات ، فكري واجتماعي 
ط الرمحي العميق واملعتمد على العاطفة االجت ماعية القرابية والدموية املتضمنة للر

تمع العريب خالل عدة قرون."،  والوجدان   ١٧٢كانت والتزال سائدة وطاغية على ا

  ميكن حصرها فيما يلي:، ويعين هذا كله أن مثة دعوات سوسيولوجية خمتلفة يف وطننا العريب

 ؛١٧٣-مثال -ة (علي عبد الواحد وايفدعوة إىل سوسيولوجيا غربي(  

دعوة إىل سوسيولوجيا عربية (معن خليل عمر)؛  

 مثال -وعبد الباسط عبد املعطي ، دعوة إىل سوسيولوجيا قومية (أمحد اخلشاب-(  

 وحممد ، دعوة إىل سوسيولوجيا إسالمية موضوعا أو منهجا أو رؤية (زيدان عبد الباقي
ن   وزكي حممد إمساعيل...)؛، اخلشابوسامية مصطفى ، حممد امز

 كما يبدو ذلك واضحا عند الباحث التونسي ،  دعوة إىل سوسيولوجيا إنسانية وكونية

جي يف مقاله   -حماولة يف الدفاع عن العلم ضد  :علوم االجتماعو  اإلسالم(بريم 

احلّل إن حيث يقول فيه:" ، )عند الدكتور حممود الذوادي -املنظور الثقايف اإلسالمي
حبيث يكون القاسم ، يف علمنة التفكري البشري، حسب رأينا، الوحيد هلذه املعضلة يكمن

على أرضية حرية البحث العلمي ، القابل للدحض إخل، املفتوح، املشرتك هو النسيب
يبقى "خارج" البحث ، أو مجاعيا، والفكري. ويكون اجلانب اإلمياين جانبا شخصيا

هو أال يدعي ، بشرط واحد، فردي أو مجاعي بكل حرية وميارس سواء بشكل، العلمي

                                                           
ن - ١٧٢  .٢١٤: نفسه، ص: حممد حممد أمز
 مصر، د.ت. ضة مصر، القاهرة، علم االجتماع،: علي عبد الواحد وايف - ١٧٣
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أنه من مظاهر قداسة معتقده الشخصي تربير فرضه ، مهما كان مذهبه أو دينه، املؤمن به
لقوة ، إنه.مبا يف ذلك القوة الرمزية، مهما كان شكل القوة املستعمل، على اآلخرين 

، رأينا الدعوة ألسلمة علم االجتماعحسب ، من غري املربر متاما، اعتمادا على هذا املنظور
ويده أو تنصريه ( جعله مسيحيا) أو غري ذلك   .مثلما هو غري مربّر الدعوة إىل 

، على عكس الظواهر الطبيعية، وإذا كانت الظواهر االجتماعية، إن العلم كوين أو ال يكون
سلمة أو .. فذلك ال يربر الدعوة إىل األ.بل كذلك قومية ودينية، ليست فقط كونية

إن خماطر تعريب العلم أو .بل يف رأينا حيّتم التحذير أكثر من مثل هذه العملية، التعريب
تتمثل يف إفقاده صفته ، حىت لو كان علما إنسانيا أو اجتماعيا كعلم االجتماع، أسلمته

  .العلمية وحتويله إىل خطاب قومي أو ديين

ذه،  " إن "علم االجتماع الغريب ثر  العملية فسقط يف املركزية الثقافية. ومقابل  كثريا ما 
ذلك يفرتض يف علماء االجتماع العرب الذين عانوا ويعانون من ّحتيز غري علمي لبعض 

فإن فعلوا ذلك ، أال يرّدوا الفعل عرب حتّيز عرويب أو إسالموي لعلومهم، زمالئهم يف الغرب
وإذا كان  .اسي أو ديين غالباسي، يكفون عن ممارسة العلم ويدخلون يف خطاب إيديولوجي

ب التأكيد أنه ينطبق أكثر على علم ، هذا األمر ينطبق على علم االجتماع عموما فمن 
دية للعيان "دون عناء تفكري وحبث، االجتماع الثقايف إن . "حيث خصوصيات الشعوب 

يف العلوم ال بد ألي عمل علمي ، لعكس .هذا األمر ال يعين الدعوة إىل إمهال اخلصوصية
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اإلنسانية واالجتماعية أن حيّل مسألة العالقة بني الكوين واخلصوصي أو أن ينتهي  
  ".١٧٤كعلم

تنطلق الواحدة منها من تصورات نظرية ، ويعين هذا كله أن مثة دعوات سوسيولوجية خمتلفة
وتدعي يف ذلك العلمية واحلق ، وحتاول أن تصل إىل نتائج معينة، ومنهجية وفكرية معينة

  على الرغم من أن احلقيقة تبقى نسبية ليس إال.، الصوابو 

  املطلب الثالث: رواد النظرية اإلسالمية

هناك جمموعة من الباحثني الذين تبنوا النظرية اإلسالمية يف دراسة علم االجتماع إما جزئيا 

، ١٧٥علم االجتماع اإلسالمي)ومن هؤالء: زيدان عبد الباقي يف كتابه ( .كليا  وإما

لفرنسية سنة ( املدخل لسوسيولوجيا اإلسالمشلحود يف كتابهويوسف  ) الذي صدر 

ا ، ١٧٦م١٩٥٨ وزكي ، ١٧٧( علم االجتماع اإلسالمي)وسامية مصطفى اخلشاب يف كتا

                                                           

جي -  ١٧٤  -الثقايف اإلسالمي املنظور - حماولة يف الدفاع عن العلم ضد : (االسالم و علوم االجتماع: بريم 

 ٣٩: ٢٠ - ٢٧/  ٧/  ٢٠١٢ -  ٣٨٠١: موقع رقمي، العدد احلوار املتمدن،)، عند الدكتور حممود الذوادي

.  
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317440 

 م.١٩٨٤مطبعة السعادة، طبعة  االجتماع اإلسالمي، علم: زيدان عبد الباقي - ١٧٥
176 - Joseph Chlhod: Introcuction à la sociologie de l’Islam ; de 
l’animisme à l’universalisme, Librairie GP.Maisoneuve, édition 
Besson, Paris, 1958. 

 م.١٩٨١القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، طبعة ، دار املعارف، علم االجتماع اإلسالمي: سامية اخلشاب - ١٧٧
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ونبيل حممد السيمالوطي يف  ، ١٧٨)حنو علم االجتماع اإلسالميحممد إمساعيل يف كتابه ( 

وصالح مصطفى الفوال يف كتابه ، ١٧٩)تماع( املنهج اإلسالمي يف دراسة علم االجكتابه 

ومنصور زويد املطريي يف كتابه ( ، ١٨٠املقدمة لعلم االجتماع العريب واإلسالمي)( 

يونس وفريد أمحد ، ١٨١الصياغة اإلسالمية لعلم االجتماع: الدواعي واإلمكان) وإلياس 

م ( ، ١٨٢علم االجتماع اإلسالمي) مقدمة يفيف كتابه (  وفضيل دليو وآخرون يف كتا

ن يف كتابه ، ١٨٣)علم االجتماع من الرتغيب إىل التأصيل (منهج وحممد حممد أمز

  البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية).....
   

                                                           
اإلسكندرية، مصر، طبعة  دار املطبوعات اجلديدة، حنو علم االجتماع اإلسالمي،: زكي حممد إمساعيل -  ١٧٨

 م.١٩٨١
دار الشروق، الطبعة األوىل سنة  املنهج اإلسالمي يف دراسة علم االجتماع،: نبيل حممد السيمالوطي -  ١٧٩

 م.١٩٨٠
دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،  املقدمة لعلم االجتماع العريب واإلسالمي،: صالح مصطفى الفوال - ١٨٠

 م.١٩٨٢طبعة 

، دار ٣٣كتاب األمة،   الدواعي واإلمكان،: الصياغة اإلسالمية لعلم االجتماع: منصور زويد املطريي -  ١٨١
 م.١٩٩٢الكتب القطرية، الدوحة، طبعة 

يونس وفريد -  ١٨٢ ط؛ دراسات يف : ، ترمجةعلم االجتماع اإلسالمي مقدمة يف: أمحد إلياس  أمني حسني الر
ض، طبعة   م.١٩٨٣التعليم اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، شركة عكاظ، الر

، دار املعرفة، قسنطينة، اجلزائر، الطبعة علم االجتماع من التغريب إىل التأصيل: فضيل دليو وآخرون -  ١٨٣
 م.١٩٩٦األوىل سنة 
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  واملنهجي املطلب الرابع: التصور النظري

السوسيولوجية الوضعية على رفض التصورات ، يف علم االجتماع، تنبين النظرية اإلسالمية
تمع العريب يف ضوء النزعات العربية والقومية ، واملاركسية من جهة ورفض دراسة واقع ا

دف هذه النظرية إىل دراسة ، ومن مث .والفئوية والطائفية واحلزبية واإليدولوجية واإلثنية
ومقصدية. ، ورؤية، ومنهجا، الظواهر االجتماعية يف منظور املنهج اإلسالمي موضوعا

لتايل ومتثل املعايري الدينية يف الوصف ، الرتكيز على املنظومة األخالقية اإلسالمية، و
وحماربة ، وتبين العقيدة اإلسالمية يف عالج املشاكل الواقعية، والتشخيص والوصف والتقومي

حية من  دةواالستفا، واالهتمام بدراسة الرتاث االجتماعي، اإلحلاد والنزعات املادية واإل
ت االجتماعية الثاقبة عند علمائنا املسلمني ، وابن سينا، والفارايب، أمثال: الكندي، النظر

عالوة على متثل الفكر اخللدوين  وغريهم.، واجلاحظ، وابن خلدون، وابن مسكويه، والغزايل
سيسه صيل علم االجتماع و ل قصد االنتقا، يف دراسة الوقائع والظواهر االجتماعية بغية 

وإعادة الثقة يف الذات ، من التقليد والتبعية واالجرتار إىل اإلبداع والتجديد واالبتكار
هلوية واألصالة واخلصوصية، املسلمة. ومن مث وقراءة الرتاث ، التمسك االجتماعي 

واستحضار العقل املسلم يف ، االجتماعي العريب القدمي يف ضوء رؤية إسالمية عميقة
تمع اإلسالمي التحليل والوصف وال تشخيص والعالج. وال ننسى أيضا ضرورة قراءة ا

ين ألساس العقائدي، املعاصر يف ضوء املنظور اإلسالمي الر إلصالح ما  واالسرتشاد 
قرتاح وصفات عالجية تتالءم مع الرؤية اإلسالمية املعتدلة ، اعوج من هذا الواقع

واستخدامه آلية ، وسنة) مصدرا للمعرفة االجتماعيةواملتكاملة واملتوازنة؛ ومتثل الوحي (قرآ 
لوحي يف دراسة  للتوثيق السوسيولوجي. ويعين هذا أنه من الضروري أن يتسلح الباحث 

وصياغة القوانني االجتماعية. أضف إىل ذلك ، ورصد قضا اإلنسان، النظم االجتماعية
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ملذهبية اإلسالمية القائمة على التوحيد  ويله.أي: ضرورة التشبث  يف فهم الواقع وتفسريه و
ورصد ، يعترب التوحيد أساسا نظر ومنهجيا ومذهبا بديال يف دراسة الظواهر والوقائع

  مستوى البناء والتقدم والتغري احلضاري.

والتخلص ، كما يشدد املنظور اإلسالمي على ضرورة التحرر من النزعات واألهواء الذاتية  
وضرورة التمييز بني االلتزام العلمي ، واالبتعاد عن التحيز، من التوجهات اإليديولوجية

تمعية يف ضوء االلتزام اإلسالمي، وااللتزام اإليديولوجي وتبين النظرية ، ومقاربة الوقائع ا
والتخلص من النزاعات العنصرية ، املعيارية األخالقية والقيمية يف تقومي الظواهر االجتماعية

، حتديد الثابت واملتغري يف املعتقدات واألخالق والتشريع واالجتماعو ، والعرقية والشوفينية
تمع، وضرورة جتاوز التفسري األحادي  والتزام النظرة الشمولية يف حتليل قضا اإلنسان وا

ويال.   فهما وتفسريا و

خلصوص، يتميز املنهج اإلسالمي، ومن هنا تمعية ، عن املنهج الوضعي  بدراسة الوقائع ا
ملالحظةا اعتمادا على وسائل منهجية متنوعة ، ودراسة املواضيع الغيبية كذلك، ملدركة 

واستحضار ، والعقل والتجربة. كما حيتكم هذا املنهج إىل املعايري األخالقية، هي: الوحي
  ونبذ اإلحلاد واملغاالة يف النزعات املادية. ، العقيدة والتوحيد

تمعية فحسب واليتوقف املنهج اإلسالمي عند وصف بل يتجاوز ذلك إىل ، الظاهرة ا
نية ال ، التقومي والتوجيه واإلصالح يف ضوء رؤية ر وإعادة االعتبار للمنهج األصويل يف ا

فاملنهج اإلسالمي" رؤية شاملة ونظرة متكاملة ، ومن هنا .العقدي والتشريعي واالجتماعي
وضعية بكل ماتطرحه من مفاهيم نسبية. يعرب عن منظومة فكرية متميزة عن كل التصورات ال

عالقة علم االجتماع اإلسالمي بعلم االجتماع العام. فهذه العالقة  ومن هذا املنطلق حتدد
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فعلم االجتماع اإلسالمي ليس جمرد فرع ، ليست كما تصورها بعض الباحثني عالقة تداخل
تبل هو بناء مستقل يقوم يف مقابل بقية امل، إىل جانب بقية الفروع يتخذ ، ذاهب والنظر

  ١٨٤وتنتظم فيه كل الفروع."، من املذهبية اإلسالمية إطارا تفسر يف ضوئه كل اجلزئيات

حيتاج إىل ، فالنظرية اإلسالمية يف السوسيولوجيا بديل منهجي وفكري ورؤيوي مهم، وعليه
ال ، تعميق النقاش اجلاد حوله تصورا وطريقة ورؤية للبحث يف بتنظيم ندوات يف هذا ا

الطرائق املنهجية اليت ميكن استعماهلا يف البحث والدراسة والوصف والفهم والتفسري والتأويل 
ميكن االستفادة من املنهج اخللدوين يف دراسة علم االجتماع وتطويره. كما ، والتقومي. وهنا

ا علم االجتماع العام أال تتناىف  بشرط، ميكن االستفادة من اآلليات املنهجية اليت يستعني 
  مع التوجه اإلسالمي. 

  املطلب اخلامس: النظرية اإلسالمية يف ميزان النقد والتقومي

على أساس أن علم ، هناك من الباحثني الذين يدافعون عن السوسيولوجيا اإلسالمية
تمع والفرد معا ومتثل ، انطالقا من الرؤية اإلسالمية، االجتماع ينبغي أن يكون يف خدمة ا

نيةالعقيد لقيم اإلسالمية. ويعين هذا أن علم االجتماع الغريب ، وتوحيد هللا، ة الر واألخذ 
متياز خلالق. كما ، خيلو من القيم واملعايري األخالقية والدينية، هو علم وضعي  واليعرتف 

ن  لقيم واألد حي اليعرتف  أن السوسيولوجيا الشرقية أو املاركسية علم مادي وإ
لتايل واألخالق. هو علم إيديولوجي يرتبط  - -كما عند الوضعيني   -فعلم االجتماع ، و

مبصاحل الطبقات  -كما عند املاركسيني   -وقد يرتبط ، مبصاحل الطبقات احلاكمة من جهة
  الربوليتارية من جهة أخرى.

                                                           
ن - ١٨٤  .٣٩٢: نفسه، ص: حممد حممد أمز
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ا ن، وجد ثلة من الباحثني يدافعون كثريا عن السوسيولوجيا اإلسالمية، لذا ظرية  ويعتربو
ت السوسيولوجية املعروفة يف الثقافة الغربية قي النظر كما هو حال الباحث ،  كربى مثل 

أمحد املختاري:" علم االجتماع الغريب وليد اطر اجتماعية خمتلفة من حيث العقيدة 
بعا كلية من قضا اإلسالم فهما ، واهلدف فاملطلوب أن يكون علم االجتماع اإلسالمي 

لتايل فهو قادر على منافسة النظم التحليلية ، فكرا وممارسة، ومستقبال وحتليال آنيا و
  " ١٨٥األخرى.

بعا من بيئة كل جمتمع على حدة حسب معتقده ، ويعين هذا أن يكون علم االجتماع 
، وقيمه وعاداته وتقاليده وأعرافه. كما أن اإلسالم يقدم تصورا كليا ومشوليا عن اإلنسان

تمع، واملعرفة ضمن نسقية مرتابطة ومتعالية عن الزمان واملكان. ومن ، والقيم، والتاريخ، وا
إلنسان ذهنيا ووجدانيا وقيميا وسلوكيا. ويف هذا، مث حسن  يقول، فهدفه السمو 

يكون مؤسسا على ما يف القرآن من ، الساعايت:" من املمكن تصور علم اجتماع قرآين
نستقي منه قوانني ، تكامل لألقوام الغابرةمضمون اجتماعي حيتوي على وصف اجتماعي م

اجتماعية يتدبرها الباحثون والتطبيقيون ويلتمسون فيها املبادىء اليت متكنهم من التنبؤ مبا 
تمع عمال إجيابية لتنميته عن طريق إصالح ما فسد منه ، سيؤول إليه حال ا والقيام 

، روحية وطاقة مادية للنهوض بهوإعداد ما يستطاع من قوة ، ووقايته من عوامل الفساد
ورفع مستوى أفراده من اجلوانب الروحية القائمة على اإلميان  وطاعة أوامره وجتنب 

                                                           
 .١٣٥: ، صعلم االجتماع من التغريب إىل التأصيل: فضيل دليو وآخرون - ١٨٥
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يهدي هللا إليها من يشاء من ، واجلوانب املادية املرتكزة على العلم وما فيه من أسرار، نواهيه
  ."١٨٦مفتتحقق على أيديهم منجزات عظيمة خلري البشر وسعاد، عباده

يدعو الباحث إىل علم اجتماع قرآين؛ ألن القرآن يقدم حلوال عالجية فاضلة ألدواء ، إذاً 
لتايل تمع وأمراضه. و ته الكرمية، فقد قدم القرآن، ا تمعات القدمية ، يف آ مناذج من ا

ا الدمار واخلراب والزوال، اليت تردت فيها القيم األخالقية تمعات، وأصا اليت   والسيما ا
نعم هللا. ومن مث فعلم االجتماع مطالب بتطبيق أوامر القرآن ونواهيه خللق جمتمع ، كفرت 

تمع وصالحه مرتبطان مبدى  إنساين واقعي ومثايل يف الوقت نفسه. ويعين هذا أن بقاء ا
لقيم القرآنية السامية   .تشبثه 

نه يف جمال العالقات  " جيب أن نعرتف:يقول ميلود سفاري، ويف هذا السياق نفسه
االجتماعية اليت تربط بني البشر قد فصل تفصيال النكاد نعثر له على أثر يف غريه من 

ت السماوية أو الوضعية ، فقد حدد اإلسالم املعامل الكربى للمجتمع النموذجي ؛الد
 ونظم معيشة الناس مبا فصل فيها من احلالل، ورسم اخلطوط العامة لقواعد السلوك فيه

تمع ما قبل اإلسالم من عالقات ونظم اجتماعية، واحلرام ومبا ، ومبا أقره من املوروث عن ا
وتنبيهه إىل النظم والقوانني اليت حتكم ، وال مألوفا يوافق الفطرة استحدثه مما مل يكن معروفا

تمعات اإلنس التغري االجتماعي وأسباب الركود والنمو وعوامل التقدم ، انيةواالحنطاط يف ا
ومبا خيدم ، الشيء الذي ميكن الدارسني من استلهام هذه القوانني يف كل عصر ومصر

ا من الزلل ويقيها من االحنراف." م ويصو   ١٨٧جمتمعا

                                                           
 .٨٣: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٨٦
 . ١١٨: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٨٧
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ت السوسيولوجية املوجودة ، ويعين هذا أن علم االجتماع اإلسالمي هو احلل البديل للنظر
صل ماهو جمتمعي تفصيال حمكما. قد ف، قرآ وسنة ومنهجا، أن اإلسالم على أساس

لتايل تمع اإلسالمي وتدبريه وإدارته حبكامة جيدة، و وفق ، أعطا تصورا منوذجيا لقيادة ا
نية، املنظور اإلسالمي القائم على متثل مبدإ التوحيد وتطبيق الشريعة ، وتشرب العقيدة الر

ة اال، وتنزيل فقه النص على أرض الواقع، اإلسالمية واحلفاظ على ، حنالل القيميوجما
تمع يف متاسكه وتضامنه وتعاونه لعلم والعمل معا، العتصام حببل هللا، ا مع ، واالهتمام 

تمع ختليقا كامال   وبنائه بناء سليما.، ختليق ا

ننا إذا نظر إىل علم االجتماع مبنظور حضاري ، ويف اإلطار نفسه يقول ضياء احلق سردار 
نتج لدينا موجهات وحمددات متميزة أخرى حتدد لنا حقيقة وكيفية املعرفة " فست، آخر

ته، إسالميا.أي املمكن مبستحسنه ومستهجنه ولو وغري املمكن أصال من ، والواجب 
ا .وجهة النظر اإلسالمية العاملية كما تتقرر مصادر وحدود ومنط الفكر والبحث وتوجها

بتا ومن مث يتم حتديد نوع ، املختلفة تمع املراد بناؤه.ومادام هذا النظام العقدي املوجه  ا
الفكرية ، فإن إطاره املعريف يقي من املزالق واملتاهات العقدية، وأساسه الوحي اإلهلي

تمعية ، والسلوكية بتحديده عن بصرية ماالميكن معرفته ويليب االحتياجات واملتطلبات ا
  ١٨٨بتحديده ما جيب معرفته."

ين -معرفيا -أن علم االجتماع إذا بين  ويعين هذا تمع ، على الوحي اإلهلي الر فسيقي ا
لتايل لعامل اإلسالمي من كل جهة. و فهو املنهج ، من املزالق واملتاهات واملشاكل احملدقة 

  املعريف احلقيقي لتوجيه اإلنسان فكر وقيميا وسلوكيا.

                                                           
 .١٩: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٨٨
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ا ، وعلى الرغم فقد وجهت ، النظرية السوسيولوجية اإلسالميةمن اإلجيابيات اليت تتميز 
ومن بني هذه االنتقادات ما ذهب إليه منصور زويد املطريي:" من ، إليها انتقادات عدة

أنه موجه قيميا ومذهبيا...وهذا ينفي صفة ، السمات العامة لعلم االجتماع اإلسالمي
إلسالم احلياد حيال القيم...عن الباحث املسلم...ما يعين أن عامل االج تماع املسلم ملتزم 

وينقد الواقع يف ضوء عقائده وتشريعاته...فالبد أن يدرس اهلوة ، ويسعى إىل خدمته
تمع وبني املعتقدات اإلسالمية اليت  املوجودة بني الواقع واملثال الذي شرعه هللا. أي: بني ا

ا."   ١٨٩يؤمن 

اكم الظواهر االجتماعية واألفعال ويعين هذا أن علم االجتماع اإلسالمي هو علم معياري حي
الستناد إىل ، واحلكم عليها يف ضوء البعد املعياري، الفردية انطالقا من الرؤية اإلسالمية

القيم واألخالق اإلسالمية. أي: تعتمد النظرية اإلسالمية يف جمال السوسيولوجيا على مبدإ 
لباحث السوسيولوجي إىل عقيدته يستند ا، االلتزام الديين واألخالقي والعقائدي. ومن هنا

لتايل، وشريعته الفقهية، اإلسالمية ، والقيم األخالقية اليت ينص عليها الوحي قرآ وسنة. و
يقارن بني فقه ، يقارن هذا الباحث بني الواقع الكائن والنظرية اإلسالمية. وبتعبري آخر

اد احللول املمكنة ويبحث عن أوجه التشابه واالختالف قصد إجي، الواقع وفقه النص
تمع أو تعديله أو تغيريه جزئيا أو كليا إذا ، أو الدعوة إىل احلفاظ عليه، واملناسبة إلصالح ا

ذا يكون هذا املنظور السوسيولوجي غري حمايد من ، كانت املقارنة لصاحل فقه النص. و
وعقائدية  مادام ينطلق من حماكمات معيارية، البداية يف حماكمة الوقائع االجتماعية

الميكن احلديث عن احلياد العلمي يف هذه احلالة. يف ، وأخالقية بشكل مسبق. ومن مث
أو ، ينبغي أن يكون علم االجتماع علما إنسانيا كونيا اليقتصر على دين دون آخر، حني

                                                           
 .١٢٨: ص الدواعي واإلمكان،: اإلسالمية لعلم االجتماعالصياغة : منصور زويد املطريي - ١٨٩
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مة دون أخرى مثل الدواء ، بل ينبغي أن يكون علما يف خدمة اإلنسانية، يكون خمصوصا 
مادام هذا ، واليهمنا يف ذلك عقيدة الشخص أو هويته، إىل اإلنسانية مجعاءالذي يوجه 

العلم يستفيد منه الناس يف مجيع ربوع العامل. ويعين هذا أننا نريد سوسيولوجيا إنسانية وكونية 
عن إدخال ما هو  -قدر اإلمكان -واالبتعاد ، بعيدة عن اإليديولوجيا واملذهبية العقائدية

  م والدراسات البحثية األكادميية.عقائدي يف العل

لقرآن الكرمي هو احلقيقة املوضوعية الوحيدة  يونس وفريد أمحد:" إن ماورد  ويقول إلياس 
لوجود البشري والتاريخ فيجب أال خنجل من ممارسة قيمنا اخلاصة يف الوقت ، يف ما خيتص 

  ١٩٠الذي نرى فيه اآلخرين ميارسون قيمهم." 

، الجتماع ينبغي أن يرصد أفعال البشر يف سياقات جمتمعية معينةويعين هذا أن علم ا
ا ا وإجيابيا بعيدا عن فقه ، وينبغي أن يستقري هذه األفعال كما ميارسها البشر بسلبيا

تمع والبشر.  لتاريخ وا بتة وصادقة فيما يتعلق  النص وقدسية الوحي الذي ميلك حقائق 
كما ميارسها اآلخرون. وما ينبغي أن تقوم به فمن حق اإلنسان أن ميارس حياته  

تمعات  ويلها ومقارنتها بقيم ا السوسيولوجيا هو دراسة تلك القيم بفهمها وتفسريها و
دون االحتكام املسبق إىل املعايري الدينية ، دف معرفة الصواب من اخلطإ، األخرى

  والتوجهات اإلسالمية يف حماكمة قيم البشر.

فكيف ميكن اجلمع بني ، ا نالحظه من انفصام على مستوى التطبيقم، أضف إىل ذلك
التصور العقائدي واآلليات املنهجية الوضعية لعلم االجتماع؟ فالبد للسوسيولوجيا 

ا ومفاهيمها ومناهجها اخلاصة دون االعتماد على اإلرث ، اإلسالمية من البحث عن أدوا

                                                           
يونس وفريد أمحد - ١٩٠  .٥٣: ، صعلم االجتماع اإلسالمي مقدمة يف: إلياس 
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ن إىل تلك املفارقةوقد أشار حممد حم ؟السوسيولوجي الغريب يف ذلك وهو من أهم ، مد أمز
املدافعني عن أسلمة السوسيولوجيا:"إن دعوتنا إىل االلتزام املعياري لن تكون دعوة مقنعة 

 مبعىن أننا لن نعيد مأساة امليثودولوجيا الوضعية حبيث نؤكد على املستوى النظري، وزائفة
فيه على حترير قيمنا ومفاهيمنا  عمليف الوقت الذي ن ملنهج الوضعي التقريري التزامنا

".   ١٩١وتسويغ معايري

من أهواء ، سواء أكان غربيا أم شرقيا أم عربيا، فالبد أن يتخلص علم االجتماع، وعليه
ويكون علما إنسانيا  ، اإليديولوجيا العاقائدية والدينية واملذهبية واحلزبية والنقابية والذاتية

تمع  حلياد املوضوعي، اإلنساين كافةكونيا مرتبطا خبدمة ا وتوخي ، مع ضرورة االلتزام 
واالبتعاد عن التحيز مهما كان نوعه ، النزاهة يف حتليل الوقائع االجتماعية وتفسريها

مراد زعيمي:" إن علم االجتماع الميكن أن يتخلص من التوجيه  يقول، وطبيعته. ويف هذا
ويؤيدها الواقع العلمي لعلم االجتماع منذ ، وهي قضية يدل عليها املنطق، اإليديولوجي

بل إن كل ، على أنه سيتخلص منها مستقبال وليس هناك ما يدل، نشأته وحىت يومنا هذا
، التوجيه اإليديولوجي -عنادا -وحىت الذين كانوا ينكرون، املالحظات تؤكد ذلك

وقف ويسلمون بدأوا يرتاجعون عن هذا امل، املوضوعية واحلياد القيمي -غرورا -ويدعون
  "١٩٢لتوجيه اإليديولوجي لعلم االجتماع.

كما هو شأن العلوم التجريبية ،  وإنسانيا، وكونيا، حمايدا ينبغي أن يكون العلم، وعليه
مع نوام شومسكي إىل أن تكون لسانيات علمية وكونية  -اليوم -واحلقة. وتتجه اللسانيات

تغلب عليها النزعات ، الواقع كما يف،  وعاملية. بيد أن الدراسات السوسيولوجية
                                                           

ن - ١٩١  .٣٤٥- ٣٤٤: نفسه، ص: حممد حممد أمز
 .٨٢: نفسه، ص: فضيل دليو وآخرون - ١٩٢
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سواء أكانت عقائدية أم فلسفية أم حزبية أم طائفية أم نقابية أم ذاتية. بينما ، اإليديولوجية
وأال يستخدم للدفاع عن فئة أو ، املطلوب يف علم االجتماع أن يكون علما نزيها حمايدا

مي وأوغست كونت عن كدفاع إميل دوركا،  عقيدة أو إيديولوجيا أو طبقة اجتماعية معينة
أو ، أو دفاع كارل ماركس أو بيري بورديو عن الطبقة املسحوقة املستغلة، الطبقة البورجوازية

ن عن العقيدة اإلسالمية يف كتابه ( منهج البحث االجتماعي بني دفاع حممد حممد أمز

  )...الوضعية واملعيارية

متثل املوضوعية يف التعامل مع  تدعو الباحثة اجلزائرية وسيلة خزار إىل، ومن جهة أخرى
، بعيدا عن اإليديولوجيا الوضعية واملاركسية واإلسالمية على حد سواء، الظواهر االجتماعية

والتجريب عليها ، فالبد من االنطالق من فرضيات علمية أثناء مالحظة الوقائع االجتماعية
خطوات البحث و ، حرتام خطوات املنهج العلمي بصفة عامة، استقراء واستنباطا

لتايل ، تقول الباحثة:" إن األصل يف النظرية العلمية، االجتماعي بصفة خاصة. ويف هذا و
، ومن خالل الدراسة األمربيقية، هو أن تنطلق من الواقع احملسوس واملشاهد، السوسيولوجية

مث اختبار صحة هذه ، وربطها يف شكل قضا، حياول علم االجتماع صياغة املفاهيم
ت.البدايةالقض ينبغي أن تكون من الواقع يف اجتاه بناء ، إذاً ، ا لتتخذ شكل قوانني ونظر

مث بعد ذلك يكون االعتماد على النظرية يف دراسة أجزاء أخرى من ، النظرية وليس العكس
ومدى صالحيتها ، مثل هذه الدراسة اليت تعد أساسا الختبار صدقية النظرية، الواقع

ا يف ت عندما يذهب االجتاه اإلسالمي إىل أن ، فسري الظواهر االجتماعية.إذاً لالسرتشاد 
االجتاهني املاركسي والبنائي الوظيفي يتضمنان مقدمات إيديولوجية تعربعن اجتهادات 

ويقرتح يف مقابل ذلك مقدمات إيديولوجية خمتلفة تنطلق أساسا من الدين ، بشرية قاصرة
لنسبة إل، اإلسالمي ألن االنطالقة ، ينا يتناىف مع أسس العلم واملوضوعيةفإن هذا الطرح 
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وليس من أية مقدمات ، أساسا يف بناء النظرية السوسيولوجية البد أن تكون من الواقع
  عقلية أو نقلية.، إيديولوجية مهما كانت طبيعة هذه املقدمات فلسفية أو دينية

منا نؤكد من خالل هذا البحث وإ، حنن الندافع عن االجتاهني املاركسي والبنائي والوظيفي
ما اإليديولوجية الواضحة ما قد وظفا خلدمة مصاحل ، مقدما ونؤكد من جانب آخر أ

ذه الرؤية إمنا ينطلق هو ، ولكننا نؤكد يف الوقت نفسه، عمالية أو بورجوازية، طبقية حمددة
ا ، وإن كانت ذات طبيعة مغايرة، اآلخر من مقدمات إيديولوجية التعرب عن حيث إ

ا التعرب عن اجتهادات ، وإن كانت ذات طبيعة مغايرة، اجتهادات إيديولوجية حيث إ
اآلخر إىل الدعوة إىل إقامة جمتمع  وأنه ينتهي هو، وإمنا تستمد أصوهلا من الوحي، بشرية

الشرتاكي لرأمسايل وال  ولكنه منوذج يستمد مواصفاته وأسسه وضوابطه ، منوذجي ليس 
  ١٩٣ن والسنة."من القرآ

ستبعاد الوحي كمصدر من مصادر املعرفة العلمية:وتضيف الباحثة قائلة ليس ، " إننا نقول 
ب عدم اقتناعنا حبقائقه املطلقة اليقني ب أن العلم جهد بشري عقلي ، من  ولكن من 

يف إن احلقائق اجلاهزة املأخوذة من الوحي التدخل ، يبذله الباحث للوصول إىل معرفة الواقع
ب العلم من حيث هو جهد بشري عقلي منظم. إن اإلنسان الميلك الوسائل اليت متكنه 

ت عن تساؤالته الغيبية جاهزة، من معرفة عامل الغيب يف الوقت ، هلذا قدم له القرآن اإلجا
، الذي حثه مرارا وتكرارا على إعمال نظره ومسعه وعقله الكتشاف أسرار هذا العامل املشهود

فإنه قد ترك معظمها رهن ، القرآن قد أشار إىل بعض القوانني االجتماعية العامة نوإذا كا
ملثل إذا كان القرآن قد حتدث عن كثري من الظواهر ، البحث والكشف العلمي و

                                                           
منتدى املعارف، يروت، لبنان،  واالتصال،اإليديولوجيا وعلم االجتماع، جدلية االنفصال : وسيلة خزار -  ١٩٣
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ا ونتائجها والعالقات اليت فإنه مل يتحدث عن ، تربطها بعضها بعض االجتماعية وبني أسبا
ا ا السوسيولوجية  ما يؤكد احلاجة إىل الدراسة، تمعات اإلنسانيةظواهر أخرى كثرية تعج 

والعلم االجتماع ميكن أن ، للواقع االجتماعي؛ فال الدين ميكن أن يغنينا عن علم االجتماع
  ولكل دوره املتميز.، ولكل أهدافه، لكل جماله، يغنينا عن الدين

يتجاوز وصف وتقرير ما هو كائن ، إن القول إن علم االجتماع علم وصفي تقريري معياري
سريا على خطى القرآن الذي اليقف عند وصف الظواهر ، إىل بيان ما ينبغي أن يكون

وتسجيل موقف حمدد ، وإمنا يتجاوز ذلك إىل تقوميها، االجتماعية وحتديد خصائصها
ما مث بيان ، فيه خلط كبري.إذا كان القرآن قد اعتمد على الوصف والتقرير أوال، اجتاهها

، فذلك يتطابق مع وظيفته اليت أنزل من أجلها، ينبغي أن يكون عليه السلوك اإلنساين
ويقوم ، ويرسم أهدافها، حبيث يوجهها، وهي تنظيم العالقات اإلنسانية ضمن تصور متميز

ا ا إىل النموذج املطلوب.أن يكون علم االجتماع وصفيا تقرير معيار يف ، احنرافا ويرتقي 
يقوم بوظيفته ، معناه أننا حناول إحالل علم االجتماع كبديل عن الدين، آن واحد

."، العلميا، وهذا اليستقيم، وهي البشر، االجتماعية   ١٩٤وال عقيد

، ينبغي أن ينطلق علم االجتماع من الظواهر والواقع االجتماعية املرصودة يف امليدان، إذاً 
وتكوين أفكار ، املشاكل اليت تطرحهالتوقف عند ، مبالحظتها مالحظة خارجية عميقة

وحتويل ، وقضا وفرضيات ختمينية حول تلك الظواهر احملرية يف شكل عبارات علمية تقريرية
ذلك إىل إشكاليات ووضعيات معقدة بغية إجياد حلول هلا. ولن يتم ذلك إال بتمثل 

إلحصاء. وبعد عملي ات التكرار التجريب منهجا أو استخدام املنهج الوصفي املدعم 
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حيوهلا إىل ، يتوصل الباحث االجتماعي إىل قوانني حمددة، واملعاودة يف البحث والتجريب
ت كلية جمردة ميكن تعميمها إذا بنينت على أساس علمي صحيح وسليم ومنطقي. ، نظر

، سواء أكانت دينية أم ماركسية أم وضعية، أما االستسالم للمقدمات اإليديولوجية املسبقة
البحوث االجتماعية نسبية ومعيارية وأخالقية القيمة هلا من الناحية العلمية. ستجعل 

لتايل فتوظيف" ، إذاً .وستكون عرضة لالنتقادات القاسية، سيتجاوزها التاريخ بسرعة، و
سواء كان هذا العلم طبيعيا ، العلم يف حل املشكالت يسبغ عليه طابعا إيديولوجيا الحمالة

اية املطافألننا ، أو اجتماعيا ، سنوظف نتائجه ضمن رؤية معينة، شئنا أم أبينا، يف 
لضرورة مصاحل اجلميع وهذا ما حدث مع االجتاه املاركسي وكذلك البنائي ، الختدم 

لنظر إىل ، الوظيفي وإذا كان أنصار االجتاه اإلسالمي يعتقدون أنه يشذ عن هذه القاعدة 
عتباره صادرا عن ذات هللا اليت اليرقى ، انعاملية اإلسالم وصالحيته لكل زمان ومك و

لتايل فإن عالجه املشكالت االجتماعية لن يكون متحيزا لطبقة أو ، إليها زلل او خطأ و
فإن هذا الطرح أيضا ، فئة من دون سواها من الطبقات أو الفئات االجتماعية األخرى
ويف ، ية يف تفسري النصيفتقد الصدقية.ذلك أن هذه احللول تبقى وليدة اجتهادات فرد

وعدم تعارضها مع مبادىء الشريعة ، التعامل مع الوقائع االجتماعية املتغرية واملتجددة
لضرورة مصاحل اجلميع، اإلسالمية ا ختدم  ا غري متحيزة.وهلذا، اليعين أ أقول إن ، وأ

األحباث أما يف ما ستوظف فيه نتائج هذه ، أحباث عامل االجتماع هي مسؤوليته القصوى
  فهذا يتعدى نطاق اختصاصه.



 

182 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

يرجع أساسا إىل اخللفية ، إن رفض االجتاه اإلسالمي للطرح املاركسي والبنائي الوظيفي
فكيف ندعو إىل تطبيق ، واليت الختدم واقعنا االجتماعي اإلسالمي، اإليديولوجية اليت تغذيه

  ١٩٥تزام بقيمه؟"قالبنا األيديولوجي على جمتمعات التشاطر االعتقاد به واالل

ولكن ميكن أن يستفيد الباحث االجتماعي من هذه التوجهات املاركسية واإلسالمية 
ومفهوم القيم ، ومفهوم النظام والتوازن، فيعىن مبفهوم الصراع اجلديل، والبنائية الوظيفية

ميكن ، يف إطار رؤية علمية متكاملة وشاملة. ومن جهة أخرى، والعقيدة وغريها من املفاهيم
ويطبقها على الظواهر االجتماعية. ، أن يستفيد من املنهجيات السوسيولوجية املوجودة

ن اإليديولوجيا تكون دائما حاضرة عند الباحث عند اختيار  ولكن قد يقول شخص ما 
لتايل.املنهج واألدوات والطرائق العلمية الميكن حتقيق املوضوعية املطلقة أو النسبية. ، و

والميكن التخلص منها ، اإليديولوجيا حاضرة يف العلم قبل وأثناء وبعدويعين هذا أن 
البد أن ننطلق من الواقع يف بناء النظرية  تقول وسيلة خزار:"، إطالقا. ويف هذا

إذا أرد أن تكون هذه النظرية معربة فعال عن هذا الواقع جبوانه املتكاملة ، السوسيولوجية
أن اختيار الظاهرة موضوع الدراسة خيضع يف حد ذاته  وإذا كان البعض يرى، واملتناقضة

مهية دراسة ظاهرة من دون أخرى وطرح ، العتبارات إيديولوجية جتعل عامل االجتماع يشعر 
ي ، فأ اقول: إن هذا صحيح، أسئلة من دون أخرى ولكنه اليؤثر يف املقاييس العلمية 
، اختيار الظاهرة موضوع الدراسةفالعلم اليفرض شروطا معينة يف ، شكل من األشكال

ولكن مىت شرع هذا البحث يف دراسته ينبغي عليه التقيد ، ويستجيب الهتماماته البحثية
والتزام املوضوعية.وإذا كان البعض يرى أن ، وهي استخدام اإلجراءات املنهجية املناسبة، ا

فأ أعارض هذا  ،اختيار اإلجراءات املنهجية خيضع هو اآلخر العتبارات إيديولوجية
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على اعتبار أن طبيعة املوضوع هي اليت توجه دائما علم االجتماع إىل اختيار منهج ، الرأي
واالختيار يف ما بينها ، فثمة عدة بدائل منهجية، أو أداة من دون أخرى، من دون آخر

ا يف اإلحاطة حبيثيات الظاهرة ا وكفاء ن ومتكني عامل االجتماع م، حمكوم دائما بقدر
اإلجابة عن تساؤالته البحثية.قد يقصر الباحث يف تطبيقه لإلجراءات املنهجية نتيجة نقص 

  تدريبه عليها.

، قد تؤثر عليه قيمه ومعتقداته اإليديولوجية وهو حيلل ويفسر الظاهرة الجتماعية، هذا وارد
جتماعية فنحن يف حقل علم من العلوم اال، وهذا وارد أيضا نتيجة طبيعة الدارس واملدروس

والبد من ، ولكن ال بد من بذل اجلهد إلتقان اإلجراءات املنهجية، وليس الطبيعة البحتة
والبد من احلرص مث احلرص على أن نكون ، احلرص مث احلرص إلتقان اإلجراءات املنهجية

ن ننظر إىل الظاهرة موضوع الدراسة من زوا خمتلفة، موضوعيني وليس من الزاوية ، وذلك 
وهو األمر الذي يتوقف بشكل كبري على ، تفق ومصاحلنا وقيمنا ومعتقداتنا فحسباليت ت

وأمانته ونزاهته وصدقه مع ذاته ومع اآلخرين.وإذا كان ، الوعي العلمي لعامل االجتماع
ملوضوعية نسبيا حث إىل آخر، االلتزام  ي حال ، خيتلف من  فإن هذا اليفتح الباب 

فالعلم يبحث عن احلقيقة ضمن إطار ، ولوجي الصريح واملقصودمن األحوال للتوجيه اإليدي
  ١٩٦حمايد اليعرف االنتماء املذهيب أو الديين أو الفلسفي أو السياسي."

ملنهجية العلمية ، يف جمال علم االجتماع، ويعين هذا أن الباحث املوضوعي البد أن يلتزم 
تمعية ، كانت الدواعي واألسباب واملنطلقاتمهما  ، أثناء التعامل مع الظواهر والوقائع ا
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وجتنب الذاتية واإليديولوجيا والنزاعات الشخصية والعقائدية ، فالبد من االبتعاد عن التحيز
  واحلزبية والنقابية.

، يف جمال السوسيولوجيا، أن النظرية اإلسالمية، مما سبق ذكره، يتبني لنا، وخالصة القول
تمعية يف ضوء الرؤية اإلسالمية هي تلك النظرية اليت تقارب الظواهر واملنظور ، والوقائع ا

ين واالنطالق من الوحي ، ومتثل املعيارية األخالقية، وااللتزام مببدإ التوحيد، الديين الر
ويلها واالبتعاد عن التحيز ، والعقل والواقع احلسي لفهم هذه الظواهر وتفسريها و

واهلدف من ذلك كله هو تشكيل الذات .زبيةوالتعصب والعرقية اإلثنية والطائفية واحل
   .واملسامهة يف البناء احلضاري لألمة، املسلمة ذهنيا ووجدانيا وعمليا

واالفتقار إىل األدوات املنهجية واملفاهيم ، لكن هذه النظرية تغلب عليها االنتقائية
تمعية. يف حني االصطالحية يف مقاربة العلمي يستلزم البحث ، الظواهر والوقائع ا

تمع ولو كانت أحاكما دينية أو أخالقية. فالبد ، التخلص من األحكام املسبقة يف تناول ا
ا، من الظواهر املالحظة -إذاً  -أن ينطلق الباحث  ستعمال أدوات ، ويصوغ فرضيا

ت. ويعين هذا أن ، الفحص والتجريب والتحليل االختباري مث استخالص القوانني والنظر
  وليس مرتبطا بعقيدة أو مذهب أو طائفة ما. ، االجتماع علم كوين وإنساينعلم 

 

  

  

  



 

185 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

   



 

186 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

 اخلامتة

ت س، قوله مما سبق، وخنلص ت سوسيولوجية ، لوجية كالسيكيةوسيو إىل أن مثة نظر ونظر
ت مابعد احلداثة، معاصرة ت بديلة.، ونظر    ونظر

وإميل ، وأوغست كونت، سيمونمع سان ، فالنظرية السوسيولوجية الوضعية، ومن هنا
تمعية يف ضوء، دوركامي انطالقا من مبدإ التفسري ، علوم الطبيعة هي اليت تقارب الظواهر ا

جياد نوع ، خلصوصمع هربرت سبنسر ، لنظرية العضويةتعىن ا، السبيب أو العلي. يف حني
تمع والكائن احلي. أما نظرية  الفعل االجتماعي مع ماكس من املطابقة واملماثلة بني ا

ويال.، فيرب تم بدراسة فعل الذات الفردية فهما و بينما تنظر النظرية الوظيفية إىل  فهي 
تمع نظرة نسقية   سق يؤدي وظيفة معينة. اس أن كل عنصر يف هذا النعلى أس، كليةا

ت فقد تبن، كسيةل. أما النظرية املار واهلدف من ذلك كله هو حتقيق النظام والتوازن والتكام
تمعية.   املادية التارخيية يف مقاربة الظواهر والوقائع ا

ت معاصرة ، ومن جهة أخرى تمعية إما انطالقا من مثة نظر اهتمت بدراسة الوقائع ا
سرون، املقاربة الصراعية مع بيري بورديو وإما انطالقا  وبريزنشتاين...، وإستابليت، وكلود 

نشأ ت يتالرمزية اليت ركزت على عملية التفاعل اللغوي وغري اللغوي ال من النظرية التفاعلية
  .يف سياق تواصلي اجتماعي معني، بني األفراد الفاعلني

ت السوسيولوجية اليت ظهرت  نوميكن احلديث كذلك ع يف جمموعة من التصورات والنظر
املاضي للثورة على أي: ما بني سنوات السبعني والتسعني من القرن .ما بعد احلداثةفرتة 

ت واملنهجيات ، وخاصة مع ميشيل فوكور، ماهو سائد من األفكار والتصورات والنظر
  وغريهم...، وأدورنو، وهابرماس



 

187 
 

   www.alukah.net    األلوكة شبكة بع اجلديد واحلصري على

والنظرية اإلثنومنهجية مها: ، غريب وعريب، ميكن احلديث عن بديلني سوسيولوجيني، أخرياو 
دف ، تكررةاملستمرة و املائمة و دالاألفعال االجتماعية فاإلثنومنهجية تدرس  .اإلسالمية

ويلها ا ومعانيها و والبحث عن خمتلف الطرائق اليت يسلكها الفرد يف أداء ، استجالء دالال
تمع.ومن مثوذلك ، أفعاله الواعية أو غري الواعية م مع الواقع أو ا تنبين هذه ، يف متاثل 

ومتثل منهجية الفهم يف ، اإلثنوغرافيةالنظرية على الطرائق الكيفية القائمة على املعايشة 
ويلها.   دراسة األفعال وتفسريها و

تمعية يف ضوء الرؤية  فهي، أما النظرية الثانية تلك النظرية اليت تقارب الظواهر والوقائع ا
ين، اإلسالمية ، ومتثل املعيارية األخالقية، وااللتزام مببدإ التوحيد، واملنظور الديين الر

ويلهاواالنطالق  ، من الوحي والعقل والواقع احلسي لفهم هذه الظواهر وتفسريها و
واهلدف من ذلك كله هو .واالبتعاد عن التحيز والتعصب والعرقية اإلثنية والطائفية واحلزبية

   .واملسامهة يف البناء احلضاري لألمة، تشكيل الذات املسلمة ذهنيا ووجدانيا وعمليا
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  ثبت املصادر واملراجع

  والقواميس:املعاجم 

سر اخلواجة وحسني الدريين:  -١ مصر العربية ، املعجم املوجز يف علم االجتماعحممد 
  م.٢٠١١الطبعة األوىل سنة ، القاهرة، للنشر والوزيع

  

  املصادر العامة:

الطبعة ، دار يعرب، حتقيق: عبد هللا حممد الدرويش، مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -٢
  م.٢٠٠٤األوىل سنة 

  

للغة العربية:   املراجع 

ت: و  إبراهيم لطفي طلعت -٣ النظرية املعاصرة يف علم وكمال عبد احلميد الز

  .م١٩٩٩طبعة ، مصر، القاهرة، دار غريب، االجتماع

دار ، التفكري االجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية االجتماعيةأمحد اخلشاب:  -٤
  .م١٩٨١ طبعة، لبنان، بريوت، النهضة العربية

دار ، علم اجتماع األزمة: رؤية نقدية للنظرية السوسيولوجيةأمحد جمدي حجازي:  -٥
  م.١٩٩٨طبعة ، مصر، القاهرة، قباء
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ترمجة: حممود عودة وإبراهيم ، : النظرية املعاصرة يف علم االجتماعإرفنج زايلنت -٦
  م.١٩٨٩طبعة ، الكويت، منشورات ذات السالسل، عثمان

ترمجة: أمني حسني ، علم االجتماع اإلسالمي مقدمة يفيونس وفريد أمحد:  إلياس -٧
ط؛ دراسات يف التعليم اإلسالمي ض، شركة عكاظ، جامعة امللك عبد العزيز، الر ، الر

  م.١٩٨٣طبعة 

حممود قاسم والسيد حممد  :ترمجة، قواعد املنهج يف علم االجتماعإميل دوركامي:  -٨
  م.١٩٨٨طبعة ، مصر، اإلسكندرية، يةاجلامعدار املعرفة ، بدوي

، منشورات املنظمة العربية للرتمجة، ترمجة: فايز الصياغ، علم االجتماعأنتوين غدينز:  -٩
  م.٢٠٠٥الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت

، ترمجة: عادل خمتار اهلواري، منظور اجتماعي نقدي علم االجتماعبوتومور: توم  -١٠
  املغرب.، فاس، العامة للتجهيز والتوزيع نشر وتوزيع الشركة

دار الكتب ، دار أو، ترمجة: سعد هجرس، مدرسة فرانكفورتتوم بوتومور:  -١١
  .م٢٠٠٤الطبعة الثانية سنة ، ليبيا، الوطنية

منشورات عيون ، ترمجة: جابر عصفور، املاركسية والنقد األديبتريي إجيلتون:  -١٢
  م١٩٨٦الطبعة الثانية ، املغرب، الدار البيضاء، املقاالت

، دمشق، دار الفرقد، ترمجة: فاروق احلميد، مدخل إىل علم االجتماعجان ديفينيو:  -١٣
  م.٢٠١١الطبعة األوىل سنة ، سورية

  
، واملدرسة ووظائفها، أمهية سوسيولوجيا الرتبية :خالد املري وإدريس قامسي وآخرون -١٤

الطبعة ، املغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ٣العدد ، سلسلة التكوين الرتبوي
  م.١٩٩٥الثانية سنة 
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١٥-  : ت سوسيولوجيةخضر زكر ، سورية، دمشق، األهايل للطباعة النشر والتوزيع، نظر
  م.١٩٩٨طبعة 

، دار املطبوعات اجلديدة، حنو علم االجتماع اإلسالميزكي حممد إمساعيل:  -١٦
  م.١٩٨١طبعة ، مصر، اإلسكندرية

، القاهرة، دار الفكر العريب، التفكري االجتماعي: نشأته وتطوره: زيدان عبد الباقي -١٧
  م١٩٨١طبعة ، مصر
تمعزينب شاهني:  -١٨ مركز التنمية البشرية ، اإلثنوميتودولوجيا: رؤية جديدة لدراسة ا

  م.١٩٨٧طبعة ، مصر، القاهرة، واملعلومات
، سور، دمشق، دار التكوين، سل املسامله ترمجة:، األدبيةالنظرية ديفيد كارتر:  -١٩

  م.٢٠١٠الطبعة األوىل سنة 
الطبعة ، مصر، القاهرة، دار املعارف، علم االجتماع اإلسالميسامية اخلشاب:  -٢٠

  م.١٩٨١طبعة ، الثانية
، بريوت، املركز الثقايف العريب، دليل الناقد األديبسعد البازعي وميجان الرويلي:  -٢١

  م.٢٠٠٠سنة ، الطبعة الثانية، نانلب
، بريوت، العريبمعهد اإلمناء ، ثريات اإليديولوجيا يف علم االجتماعمسري أيوب:  -٢٢

  م.١٩٨٣طبعة ، لبنان
، القاهرة، دار املعارف، )النظرية يف علم االجتماع(دراسة نقديةمسري نعيم أمحد:  -٢٣

  م.١٩٨٥، الطبعة اخلامسة، مصر
، لعريبدار الفكر ا، علم االجتماع بني النظرية والتطبيقصالح مصطفى الفوال:  -٢٤

  م.١٩٩٦طبعة ، لبنان، بريوت
، ٤٤العدد، عامل املعرفة، اجتاهات نظرية يف علم االجتماععبد الباسط عبد الباقي:  -٢٥

  م.١٩٨١، الكويت
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، بريوت، الثقايف العريباملركز ، )علم االجتماع (السوسيولوجيا عبد هللا إبراهيم: -٢٦
  م.٢٠١٠الطبعة الثالثة ، املغرب، الدار البيضاء، لبنان

  
، املركز الثقايف العريب، االجتاهات واملدارس يف علم االجتماععبد هللا إبراهيم:  -٢٧

  م. ٢٠١٠الطبعة الثانية ، املغرب، الدار البيضاء، لبنان، بريوت
املؤسسة اجلامعية ، االجتماع املدرسي علمعلي أسعد وظفة وعلي جاسم الشهاب:  -٢٨

  م.٢٠٠٤الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، للدراسات والنشر والتوزيع
  د.ت.، مصر، القاهرة، ضة مصر، علم االجتماععلي عبد الواحد وايف:  -٢٩
ديوان املطبوعات ، اإلميان  واجلدل الشيوعيفتح الرمحن أمحد حممد اجلعلي:  -٣٠

ض، عاجلزائر؛ الدار السعودية للنشر والتوزي، اجلامعية   م.١٩٨٤طبعة ، السعودية، الر
، دار املعرفة، علم االجتماع من التغريب إىل التأصيلفضيل دليو وآخرون:  -٣١

  م.١٩٩٦الطبعة األوىل سنة ، اجلزائر، قسنطينة
ن وجان فرانسوا دورتيه:  -٣٢ س حسن، علم االجتماعفيليب كا ، دار الفرقد، ترمجة: إ

  م.٢٠١٠الطبعة األوىل ، سورية، دمشق
سنة ، مكتبة األجنلومصرية، ترمجة حممود قاسم، فلسفة أوجيست كونتليفي بريل:  -٣٣

 م.١٩٥٢
االتحممد حامد يوسف:  -٣٤ املكتب العلمي للنشر ، علم االجتماع: النشأة وا

  م.١٩٩٥طبعة ، اإلسكندرية، والتوزيع

، دار النشر املغربية، من دروس الفلسفة والفكر اإلسالميعابد اجلابري:  حممد -٣٥
  م.٢٠١٠الطبعة األوىل سنة ، املغرب، البيضاء دارال
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ن:  -٣٦ منشورات ، منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعياريةحممد حممد أمز
ت املتحدة األمري، فريجينيا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الطبعة األوىل سنة ، كيةالوال

  م.١٩٩١

املفكرون االجتماعيون: قراءة معاصرة ألعمال مخسة من أعالم حممد حممد علي:  -٣٧
  م.١٩٨٣طبعة ، لبنان، بريوت، دار النهضة العربية، علم االجتماع الغريب

، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، حنو علم اجتماع عريبمعن خليل عمر:  -٣٨
  م.١٩٨٤سنة ، العراقيةاجلمهورية 

، الصياغة اإلسالمية لعلم االجتماع: الدواعي واإلمكانمنصور زويد املطريي:  -٣٩
  م.١٩٩٢طبعة ، الدوحة، دار الكتب القطرية، ٣٣، كتاب األمة

اإليديولوجيا وأزمة علم االجتماع املعاصر: دراسة حتليلية نبيل السمالوطي:  -٤٠
طبعة ، مصر، القاهرة، لكتاباهليئة املصرية العامة ل، للمشكالت النظرية واملنهجية

  م.١٩٧٥
، دار الشروق، املنهج اإلسالمي يف دراسة علم االجتماع :نبيل حممد السيمالوطي -٤١

  م.١٩٨٠الطبعة األوىل سنة 
ترمجة: حممود عودة ، نظرية علم االجتماع: طبيعتها وتطورهانقوال تيماشيف:  -٤٢

  م.١٩٨٣الطبعة الثامنة ، مصر، القاهرة، دار املعارف، وآخرون
منتدى ، جدلية االنفصال واالتصال، اإليدولوجيا وعلم االجتماعوسيلة خزار:  -٤٣

  م.٢٠١٣الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، املعارف
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    املطبوعات اجلامعية:
جامعة ، مطبوع جامعي، مقدمة نظرية، علم اللغة االجتماعيعبد الكرمي بوفرة:  - 67

- ٢٠١١اجلامعياملوسم ، املغرب، وجدة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  حممد األول
  م.٢٠١٢

  
  الروابط الرقمية:

جي:( االسالم -٦٨ املنظور  -حماولة يف الدفاع عن العلم ضد  :علوم االجتماعو  بريم 

العدد: ، موقع رقمي، احلوار املتمدن، )عند الدكتور حممود الذوادي -الثقايف اإلسالمي
٢٠:٣٩ - ٢٧/  ٧/  ٢٠١٢ - ٣٨٠١ .  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317440 
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ــرس   الف
 ٤ ..................................................................................... املقدمة

 ٥ .................................................................................................................................................... املدخل:

ت علم االجتماع الكالسيكيةلفصل األول: ا  ١٧.......................................................................... نظر

 ١٨.......................................................................................................... املبحث األول: النظرية الوضعية

 ١٨.............................................................................................. املطلب األول: مفهوم النظرية الوضعية

 ١٩................................................................................................ املطلب الثاين: سياق النظرية الوضعية

 ٢٠........................................................................................................ املطلب الثالث: التصور املنهجي

 ٢١............................................................................ املطلب الرابع: أهم أعالم السوسيولوجيا الوضعية

 ٢٢................................................................................................................... الفرع األول: سان سيمون

 ٢٦............................................................................................................... الفرع الثاين: أوجست كونت

 ٣٣..................................................................................................................الفرع الثالث: إميل دوركامي

 ٤١........................................................................................................... املبحث الثاين: النظرية العضوية

 ٤١.............................................................................................. املطلب األول: مفهوم النظرية العضوية

 ٤٣............................................................................................................. املطلب الثاين: سياق العضوية

 ٤٤........................................................................................ املطلب الثالث: التصور النظري واملنهجي

 ٤٩................................................................................................................... املطلب الرابع: نقد وتقومي
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 ٥٠.................................................................................. املبحث الثالث: النظرية الوظيفية الكالسيكية

 ٥٦........................................................................................... املبحث الثالث: نظرية الفعل االجتماعي

 ٦٥.........................................................................................................املبحث الرابع: النظرية املاركسية

 ٦٥............................................................................................. املطلب األول: مفهوم النظرية املاركسية

 ٦٦............................................................................................................ املطلب الثاين: سياقها التارخيي

 ٦٨..........................................................................................................املطلب الثالث: التصور النظري

 ٧١.......................................................................................................... املطلب الرابع: التصور املنهجي

ت السوسيولوجية املعاصرة الفصل الثاين:  ٧٩...............................................................................النظر

 ٧٩........................................................................................................ املبحث األول: النظرية الصراعية

 ٧٩............................................................................................. املطلب األول: مفهوم املقاربة الصراعية

سرون  ٨٢............................................................................ املطلب الثاين: أطروحة بيري بورديو وكلود 

 ٨٧.......................................................................................................... املطلب الثالث: أطروحة كوالنز

 ٨٧............................................................................................. املطلب الرابع: أطروحة بودلو وإستابلي

زل برنشتاين  ٨٨............................................................................................ املطلب اخلامس: أطروحة 

 ٩١............................................................................................. املبحث الثاين: النظرية التفاعلية الرمزية

 ٩٢............................................................................................... املطلب األول: مفهوم التفاعل الرمزي

 ٩٤................................................................................................. املطلب الثاين: نظرية التفاعل الرمزي

 ٩٧........................................................................................... املطلب الثالث: منهجية التفاعل الرمزي

 ٩٨................................................................................... املطلب الرابع: تقومي النظرية التفاعلية الرمزية
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ت السوسيولوجية يف فرتة مابعد احلداثة الفصل الثالث:  ٩٩....................................................... النظر

 ٩٩................................................................................. املبحث األول: مفهوم مصطلح ما بعد احلداثة

 ١٠٠ .......................................................................................... املطلب األول: مفهوم (ما بعد احلداثة)

 ١٠٣ ............................................................. املطلب الثاين: السياق الذي ظهرت فيه (مابعد احلداثة)

 ١٠٦ ..................................................................................... املطلب الثالث: مرتكزات (مابعد احلداثة)

 ١١٠ ................................................................................... املطلب الرابع: رواد نظرية ( مابعد احلداثة)

ر  ١١٢ ...................................................................................................... الفرع الثاين: جان فرانسوا ليو

 ١١٣ ................................................................................................................ الفرع الثالث: جاك ديريدا

 ١١٤ .................................................................................................................الفرع الرابع: ميشيل فوكو

 ١١٥ ............................................................................................................... الفرع اخلامس: جيل دولوز

ت (مابعد احلداثة)املط  ١١٧ .............................................................................. لب اخلامس: أهم نظر

 ١١٨ ................................................................................ املطلب السادس: تقييم جتربة (مابعد احلداثة)

 ١٢١ .......................................................................................................... املبحث الثاين: النظرية النقدية

 ١٢٢ ............................................................................................. املطلب األول: مفهوم النظرية النقدية

 ١٢٦ ............................................................................................... املطلب الثاين: سياق النظرية النقدية

 ١٢٩ ............................................................................................... املطلب الثالث: رواد النظرية النقدية

 ١٢٩ ........................................................................................................... الفرع األول: ماكس هوركامير

 ١٣٠ .............................................................................................................. الفرع الثاين: هربرت ماركوز

 ١٣٢ ............................................................................................................ الفرع الثالث: تيودور أدورنو
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 ١٣٥ ................................................................................................................. الفرع الرابع: والرت بنيامني

 ١٣٦ ................................................................................................................ الفرع اخلامس: إريك فروم

 ١٣٧ ..................................................................................................... الفرع السادس: يورجني هابرماس

 ١٤٢ ..................................................................................... املطلب اخلامس: النظرية النقدية يف امليزان

ت السوسيولوجية البديلة :الفصل الرابع  ١٤٥ .............................................................................. النظر

 ١٤٥ ............................................................................................... املبحث األول: املقاربة اإلثنومنهجية

 ١٤٧ ......................................................................................... املطلب األول: مفهوم اإلثنوميتودولوجيا

 ١٤٩ ........................................................................................................ املطلب الثاين: السياق التارخيي

 ١٤٩ ..................................................................................................... املطلب الثالث: مقومات النظرية

 ١٥٢ ..................................................................................................... املطلب الرابع: املفاهيم اإلجرائية

 ١٥٤ ................................................................................................... املطلب اخلامس: التصور املنهجي

 ١٥٧ ........................................................................................................ املطلب السادس: تقومي النظرية

 ١٦٠ ..................................................................................................... املبحث الثاين: النظرية اإلسالمية

 ١٦١ .......................................................... املطلب األول: مفهوم النظرية اإلسالمية يف السوسيولوجيا

 ١٦٢ ........................................................................................................ املطلب الثاين: السياق التارخيي

 ١٦٧ .......................................................................................... املطلب الثالث: رواد النظرية اإلسالمية

 ١٦٩ ....................................................................................... املطلب الرابع: التصور النظري واملنهجي

 ١٧١ ......................................................... املطلب اخلامس: النظرية اإلسالمية يف ميزان النقد والتقومي

 ١٨٦ ................................................................................................................................................... اخلامتة
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 ١٨٨ ....................................................................................................................... ثبت املصادر واملراجع
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  السرية الذاتية:

  
 مجيل محداوي من مواليد مدينة الناظور (املغرب).  -

  م.١٩٩٦حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة  -

  م.٢٠٠١حاصل على دكتوراه الدولة سنة  -

  والثانية يف الشريعة والقانون.، يف األدب العريب حاصل على إجازتني:األوىل -

لناظور. - ملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين    أستاذ التعليم العايل 

والرتبيـة ، وعلـوم الرتبيـة، واإلحصاء الرتبـوي، ومناهج البحث الرتبوي، أستاذ األدب العريب -
  ...وديداكتيك التعليم األويل، واحلضارة األمازيغية، الفنية

حث- قد و   يشتغل ضمن رؤية أكادميية موسوعية.، أديب ومبدع و

م يف النقــــد ٢٠١١حصــــل علــــى جــــائزة مؤسســــة املثقــــف العــــريب (سيدين/أســــرتاليا) لعــــام  -
  والدراسات األدبية.

جي النعمان األدبية سنة -   م.٢٠١٤حاصل على جائزة 
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  رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا. -

  رجان العريب للقصة القصرية جدا.رئيس امله -

  رئيس اهليئة العربية لنقاد القصة القصرية جدا. -

  رئيس اهليئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. -

  رئيس مجعية اجلسور للبحث يف الثقافة والفنون. -

  رئيس خمترب املسرح األمازيغي. -

  لنقاد املسرح. عضو اجلمعية العربية -

  األدب اإلسالمي العاملية.عضو رابطة -

  عضو احتاد كتاب العرب. -

  عضو احتاد كتاب اإلنرتنت العرب.-

  عضو احتاد كتاب املغرب.-

  من منظري فن القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية. -

  خبري يف البيداغوجيا والثقافة األمازيغية. -

  اللغة الكردية.و  ترمجت مقاالته إىل اللغة الفرنسية -

ت عربيــــــة عــــــدة يف كــــــل مــــــن: اجلزائــــــر - ، واألردن، ومصــــــر، وتــــــونس، شــــــارك يف مهرجــــــا
  ...، واإلمارات العربية املتحدة، والعراق، والبحرين، والسعودية
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ت الوطنية والعربية. - الت واجلرائد والدور   مستشار يف جمموعة من الصحف وا

وعــددا ال حيصــى مــن املقــاالت ، نشــر العديــد مــن املقــاالت الورقيــة احملكمــة وغــري احملكمــة -
  وأكثر من ستني كتا رقميا منشورا.، ) كتاب١١٤الرقمية. وله (

والقصــــة القصــــرية جــــدا بــــني التنظــــري ، ومــــن أهــــم كتبــــه: الشــــذرات بــــني النظريــــة والتطبيــــق -
، اإلسالم بـني احلداثـة ومـا بعـد احلداثـةو ، تصورات تربوية جديدة، والرواية التارخيية، والتطبيق

ومــدخل ، والرتبيــة الفنيــة، ومــن ســيميوطيقا الــذات إىل ســيميوطيقا التــوتر، زءات التكــوينوجمــ
ت النقــد األديب يف مرحلــة مابعــد احلداثــةو ، واإلحصــاء الرتبــوي، إىل األدب الســعودي ، نظــر

وأنــــواع املمثــــل يف التيــــارات ، ومقومــــات القصــــة القصــــرية جــــدا عنــــد مجــــال الــــدين اخلضــــريي
ت جديــدة، والعربيــةاملســرحية الغربيــة  وأنطولوجيــا القصــة القصــرية ، ويف نظريــة الروايــة: مقــار

ملغــرب ، ومــن أجــل تقنيــة جديــدة لنقــد القصــة القصــرية جــدا، والقصــيدة الكونكريتيــة، جــدا 
، ومدخل إىل السينوغرافيا املسـرحية، واإلخراج املسرحي، والسيميولوجيا بني النظرية والتطبيق

ملغــــربوم، واملســــرح األمــــازيغي ومســــرح ، واملــــدخل إىل اإلخــــراج املســــرحي، ســــرح الشــــباب 
ملغــرب، الطفــل بــني التــأليف واإلخــراج ومــدخل إىل ، ونصــوص مســرحية، ومســرح األطفــال 

وببليوغرافيا أدب األطفـال ، واجلديد يف الرتبية والتعليم، ومناهج النقد العريب، السينما املغربية
ملغرب، ومدخل إىل الشعر اإلسالمي، ملغرب ملغـرب، واملدارس العتيقة  ، وأدب األطفـال 

ملغــرب ، والقصــة القصــرية جــدا عنــد الســعودي علــي حســن البطــران، والقصــة القصــرية جــدا 
  وأعالم الثقافة األمازيغية...

  املغرب.، ٦٢٠٠٠الناظور، ١٧٩٩صندوق الربيد، عنوان الباحث: مجيل محداوي -

  ٠٦٧٢٣٥٤٣٣٨اهلاتف النقال: -
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  ٠٥٣٦٣٣٣٤٨٨اهلاتف املنزيل: -

  Hamdaouidocteur@gmail.comاإلمييل: -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr  
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  كلمات الغالف اخلارجي:

ت أو االجتاهات  ميكن احلديث عن جمموعة من املدارس أو التيارات أو احلركات أو النظر
ت أو املنهجيات السوسيولوجية أو االجتماعية.ويعرب هذا الزخم من التوجهات أو  املقار

واختالف املنطلقات ، عن اختالف مفهوم علم االجتماع من سوسيولوجي إىل آخر
ت حسب الفرضيات ، واملناهج والظواهر من دارس إىل آخر. ومن هنا ختتلف هذه النظر

تمعية اليت ينطلق منها الباحثون يف دراسة سواء أكانت فلسفية أم أخالقية أم ، الظواهر ا
  إبستمولوجية. 

تمعات والسياق ، ومن جهة أخرى ت االجتماعية حسب اختالف ا ختتلف هذه النظر
تمع الصناعي وما بعد الصناعي، التارخيي لكل نظرية تمع ، إذ ميكن احلديث عن ا وا

تمع ، وجمتمع مابعد احلداثة، جمتمع احلداثةو ، وجمتمع العوملة، املتحضر أو املتمدن وا
تمع املتخلف، املتقدم تمع السائر يف النمو، وا   وجمتمع الشبكة...، وا

  

  

  

  

  


